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  :قال تعالى

َأْخرِْجنِي﴿ ْدَخَل ِصْدٍق وَ ُقْل رَبِّ َأْدِخْلنِي مُ   وَ

ِي ْل ل اْجعَ َج ِصْدٍق وَ ْخرَ   مُ

ِصيرًا   َك ُسْلطَانًا َن ْن َلُدْن   ﴾مِ

  صدق اهللا العظيم
  

  

  

  )80: سورة اإلسراء، اآلية(
  

  

  



  

  شكر وعرفان

  جّل وعلى شأنه الشكر والعرفان هللا 

  :وبعد

عبد الكریم "الشكر الخاص والعرفان بالجمیل ألستاذي المشرف 

مة ،" روینةا كانت  على كّل ما قّدمه لي من نصائح وتوجیهات قیّ

ما أملك  ثمرتها هذه الرسالة ،  بالجمیل ، لالعتراففالكلمات هي كّل

الشكر لكل أساتذة .فشكرا  بالجمیل  االعترافالشكر هو بعض  وألّن 

  .قسم األدب العربي وعلى رأسهم السید رئیس القسم

  

  

  

  

  



  

  

  

  مقدمــــــــــــــــــة
  



 مقدمة

 أ 
 

العدید من الثنائیات أغلباها متضادة، منها ثنائیة حكمته  منذ أن نشأ هذا الكون، 

الثنائیات استطاع اإلنسان  ذهر، لكن أغلب هالشّ  یل والنهار، الّسالم والحرب، الخیر واللّ 

یجاد بعض الحلول لها إّال ثنائیة غم من الحیاة والموت على الرّ : الغوص في أعماقها، وإ

بقیت ف،  یتدبّر في حكمة الموت ّساعة أن اإلنسان لم یستطع ولحّد الف قدم هاته الظاهرة 

المشكالت التي تؤرق فكر اإلنسان البسیط والمفّكر، لهذا بقي عالم األموات عالم  من أكبر

كما أّن اإلنسان ال یستطیع الموت . هذا ألّن تجربة الموت تجربة فردیة. مخیف مجهول

، وبالنسبة همْشف أسرار ، وكهو عالمهم  بر ما رآه في عالم األموات، وكیفثم الحیاة لیخ

حها كل فرد  الحنیف قد أجابنا على العدید من التساؤالت التي یطر  ن نجد دیننایلنا كمسلم

ا على نفسه بخصوص   وبالرغم من ذلك نبقى نجهل العدید من خبایاها .الموت ظاهرة منّ

ألنه وبمجرد أن یدخل عالم األموات . وهذا ما جعل اإلنسان یبقى خائفا مذعورا منها

الدنیا، ونجد أن اإلنسان  ذهائه وشهواته في هاءه أحبینقطع اتصاله بهذا العالم تاركا ور 

القدیم قد عبّر عن خوفه وأرقه من ظاهرة الموت في جّل أشعاره لیشارك بذلك الجمیع في 

موضوع غریب  الموت  موضوع  وباعتبار أّن  .لعالم المجهولحیرته و  آالمه وخوفه من ا

الدراسات السابقة، ، معتمدة بذلك على بعض  فقد حاولت كشف بعض أسراره مجهول 

نا على نفسه و تتبادر إلى ذهن كل منا، كیف  لإلجابة على تساؤالت یطرحها كل فرد مّ

ب على موضوع الموت ؟  هو عالم األموات؟     كیف استطاع  الشاعر الجاهلي التغّل



 مقدمة

 ب 
 

: مقدمة و مدخل، وفصلین:إلى  اولإلجابة على هاته التساؤالت جاء بحثي مقسم     

؟  وما هو موقفه الموت كیف نظر اإلنسان  الجاهلي لظاهرة: حت عنوانفجاء المدخل ت

  منها  ؟

ا الفصل األول فجاء معنون في  و.المعتقدات  في مفهوم الموت ودالالته، :  كالتالي اأمّ

  .المفكرین رأي

 . تعریف الموت : أوال: ثالث عناصر فقسم إلى  

 .المعتقدات الموت في :و ثانیا 

  .المفكرین رأي الموت في :وثالثا  

یة لظاهرة الموت في المعلقات السبع،  قّسم هو : أما الفصل الثاني  فعنونته بـ  دراسة فنّ

  : اآلخر إلى

 . )،الكنایة  االستعارةالتشبیه ،( الصور البیانیة  -1

 .الرمز  -2

   ) .الطباقالتكرار ،(  التشكیل الموسیقي  -3

  .هذا البحث بجملة من النتائج المتوصل إلیها ختمت 

  ولقد اتبعت في دراستي هاته خطوات المنهج الوصفي بمساعدة المنهج التحلیلي     

  .ألنهما یتالءمان مع هاته الدراسة



 مقدمة

 ج 
 

  الشعر الجاهلي وغموضها  ألفاظواجهتني فتتمثل في صعوبة  وأما الصعوبات التي     

التذكرة بأحوال الموتى واآلخرة، أبو عبد اهللا : جع أهمهامعتمدة على عدة مصادر، ومرا

الفلسفة . الحیاة بعد الموت، حسن نجیب محمد: الروح بین العلم والعقیدة. القرطبي

شرح . المعتقدات الدینیة لدى الشعوب، جیفري بارندر. القرآنیة، عباس محمود العقاد

  .للشنقیطي  المعلقات العشر ،

وال یسعني في األخیر إّال شكر اهللا تعالى الذي وفقني في إنجاز هذا البحث، كما      

. أشكر جزیل الشكر األستاذ الفاضل الذي كان موجهي  ومرشدي في رحلة البحث هاته

  .كما ال أنسى كل من ساعدني من قریب أو بعید 

  

  

  

  



 

 

 

 

 

  ـــــلــــــمدخ
  كیف نظر اإلنسان الجاهلي للموت؟

  وما هو موقفه منها؟
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غزالموت  جعله یتساءل إلى أین ض الذي حیّر اإلنسان منذ األزل و الغام هذا الّل

اهرة قد  ذهألجساد ؟ كیف هو عالم الموت ؟ فهالمصیر بعد الموت؟ إلى أین تذهب ا الّظ

ه في األخیر أیقن أن الموت هو فناء . وجعلته في حیرة من أمره.أقلقت اإلنسان و لكنّ

  الموت  ظاهرة الحیاة و یضادها، و بهذا كره یستهدف 

.  و انحاز إلى الحیاة و حرص علیها  حرصا شدیدا ألنها مكمن اآلمال و األحالم

الذي بحث عن سر  ملحمة جلجامش،و هذا ما جّسدته غتیالهااالموت على التي یدأب 

بعد أن أفزعه الموت النازل بصاحبه أنكیدوا، و من أجل ذلك ركب << الخلود الجسدي

األهوال و تجّشم المخاطر ینشد الخلود لیحتمي من الموت، لكنه آب من مسعاه خائبا 

  . 1>>بدي مكسوف البال بعد أن یئس من حیازة الوجود األ

اهرة المخیفة التي أقلقت اإلنسان و شغلت ذهنه و جعلته شدید التفكیر فیها،  و هاته الّظ

ها في هذا العالم المجهول معبرا عنها في أشعاره و خطبه  ال تفارق باله البتة باحثا عن سرّ

ة بن أبي الّصلت  وهو أمیة بن ( و حكمه و غیر ذلك من ألون الشعر و النثر، فهذا أمیّ

تنّقل بین الحجاز و الشام  للكسب . ه 626توفي سنة .عبد اهللا ولد ومات بالطائف 

الذي جعله الموت ینظر إلى الدنیا أو الحیاة نظرة متشائمة قاتمة ملؤها ).وطلب العلم 

  :الخوف و االرتیاب یقول

ه الیوم أو غد للموت والبعثفكن خائفا     2بعده      و التك فیمن غرّ

                                                             
 .111ص2009، عمان، األردن، 2الخوف في الشعر العربي قبل اإلسالم، جلیل حسن محمد، دار دجلة، ط: ینظر  1
 .112المرجع نفسه ، ص  2
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االغترار بالحیاة التي ال  و عدم والبعث الخوف من الموت  إلىفالشاعر هنا یدعو الناس 

تدوم، و قد ضاعف خوف اإلنسان من الموت مباغتته لألحیاء ألنه یأتي مجهوال دون 

فال یدري اإلنسان متى یموت ،أو كم من العمر سیعیش ثم یموت و لكّن . سابق إنذار

نصرف إلى الحیاة الهیا فیها تاركا وراءه الموت، الموت ،و نسان لم یتدبر في حكمة ااإل

فلّذة الحیاة جعلت اإلنسان ینساق وراء التوافه منكبا على جمع ما یحقق سعادته في الدنیا 

  . ناسیا وراءه الموت

العلم و الجهل، العلم بأن الموت واقع ال :في وعي الشاعر ثنائیة مطلقة  ترسخقد << و 

حظة التي یحكم علیه طوقه و یذیقه .محالة و ال سبیل أبدا إلنكاره  و الجهل المطلق بالّل

  1.>>مراراته 

ها  الناس  فهذا أبو قالبة الهذلي یدعو إلى عدم ائتمان الموت و لو كنت في حرم ،ألنّ

  : حیث یقول تصیب كّل إنسان

  ال تأمنّن و إن أصبحت في حرم      إن المنایا یجتبي كّل إنسان 

عرف و لكن خشیة اإلنسان من الموت و عالمه المجهول هانت حینما أدرك أّن الكلّ  في 

  :غيال صخر نّ لذلك حیث قالأفاطم ، الموت سواء

د یوما موته و هو  تا     و البّ   صابرو أجمل موت المرء، إن كان میّ

فس اإلنسانیة و السیما    عندما تفقد عزیزا و الموت هذا الحدث المروّع ، یترك أثرا في النّ

                                                             
  .112الخوف في الشعر العربي قبل اإلسالم، جلیل حسن محمد، المرجع السابق، ص : ینظر 1
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فس بالهمّ و الخوف   .محبوبا فتشعر هاته النّ

بعد أن  .له من الموت في حّد ذاته ،ألنه یذكره بأج  والخوف  همّ إثر فقدها المحبوب ،ال 

وأن الغلبة له وحده في أیقن أّن كّل سبل الوقایة من الموت باتت عقیمة ال تجدي فتیال 

و قد وجدت مع اإلنسان غریزتا حّب الحیاة و كره الموت و مقاومته، فطالما << 1.النهایة 

حاول اإلنسان مقاومته أو الهروب من سیطرته، و البحث عن الخلود، و قد قام بمحاوالت 

  2>>من خاللها بحث عن سرّ الخلودعدیدة 

غالبت الموت عن طریق << التي كانت من أبرز شاعرات الجاهلیة والخنساء و 

یا  االمتالء عها الموت بذاته و ، و الموت بآثار الحیاة ومزجت آثاربالحیاة فنّ ما هي ال یروّ نّ إ

عها ما   3>>خلقة من آثار دامیة في حیاتها حین فقدت أخاها صخر روّ

بل شاعت  الحكمة فقط غرضشعر الجاهلین في و لم تنحصر فلسفة الحیاة و الموت في 

ه  مشغوال بالمصیرالجاهلي كان  خرى، ألّن األ غراض الشعرفي أ و القدر ألنه رأى أنّ

تبیّن له  في حیاته هذه ،وفي مصیر هذا الكون  دون أن تكون له عقیدة واضحة غریب 

طبیعة كانت علیه  امل العقیدة عامل الطبیعة و ماو نضیف لع الحیاة ذهمصیره في ه

هذا األخرى و  یث كانت كل قبیلة تغزوالعوامل الّسیاسیة حالصحراء من قساوة و جمود و 

زاد من الخوف والقلق من و بالتالي مازاد من خطر اإلصابة بالموت في أي لحظة، 

                                                             
  .124السابق، صالخوف في الشعر العربي في اإلسالم، المرجع :ینظر   1
، العراق 1الثنائیات المتضادة في شعر مخضرمي الجاهلیة واإلسالم، نضال أحمد باقر الزبیدي، دار الینابیع، ط  2

 21، ص 2010
  ، عمان ،  األردن1جدل الحیاة والموت في شعر الخنساء، خالد الخبر، رزان إبراهیم، دار جریر، ط: شعریة الفقد 3

 . 39، ص2012
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الجاهلي مضجعه و  الشاعر  ت علىقّض العوامل أ ذه كّل ه. یاة الجاهليالموت في ح

  1.یعیش في دوامة ال متناهیة من األسئلة  تهجعل

و قد كشف الشاعر عن وجود الموت و الحیاة في حالة من التالزم بمعنى أّن اإلنسان <<

   .ثنائیة الموت والحیاةأّن حیاة اإلنسان مبنیة على  أي.>> كائن موجود من أجل الموت

من أن یأتي یوما و یموت، و لقد أیقن الشعراء فهو مهما عاش من الزمن طویال فالبّد 

و ال خلود ألحد في هذا الكون  المخضرمون في جاهلیتهم أّن الموت سبیل كل األحیاء

اس في ذاك الزمن  یأتي منكّل هذا و  همالفراغ الدیني الذي كان یعیشه النّ لم  الجاهلي، ألنّ

بن (  لهضرم سوید بن أبي كاد الشاعر المخیؤمنوا بوجود حیاة ثانیة بعد الموت، و نج

بما  یذهب.) ه وهو شاعر مخضرم 60عاش  إلى مابعد سنة .حارثة بن حسل بن مالك 

ن أ ت یذوقه جمیع الناس و البّد من الجاهلیة بأّن المو  الشعراء فيذهب إلیه غیره من 

  :قالهیأتي یوما و یذوقه هو أیضا في نحو ما 

  2جدیس  ذو الشنع إن أذق حتفي فقبلي  ذاقه    طسم عاد و 

ه میّت ال  ه الفهنا الشاعر یرى بأنّ ه  ولكن متأّكد. الموتیعلم من تأتیه  محال، ولكنّ بأنّ

  .قبلهمیّت كما مات القوم الذین 

                                                             
، اإلسكندریة، مصر، 1لتمرد و الغربة في الشعر الجاهلي، عبد القادر عبد الحمید زیدان، دار الوفاء، طا: ینظر  1

 .147، ص 2003
 .23 -22نضال أحمد باقر ،المرجع السابق ،ص الثنائیات المتضادة في شعر مخضرمي الجاهلیة واإلسالم ،: ینظر 2
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ذا  ثر هو اآلخر قد تناول موضوع الموت، ففي وإ غضضنا النظر عن الشعر، نجد النّ

عا للعمل باألخالق في الحیاة و ذكر الموت و د والزهد الخطابة قد ذّكر الخطیب بالقیم 

  .الصالحة

ا  ومن  ا جمّ و لهذا <<هنا نجد أّن الّشاعر الجاهلي كره الموت و أحّب الحیاة حبّ

  1.>>فهو لم یزهده في الحیاة بل أقبل علیها إقباال ال نظیر له، و تمّسك بفضائل األخالق

المعاصر أخالقا عالیة ینظر إلیها بعین  مازالت لحد الیوم في نظر اإلنساناألخالق  هذه

  .اإلكبار

د بني . هانئ بن مسعود بن عمرو الشیباني ( ة الشیباني صبیق ابنهانئ  یقول وكان سیّ

ض یوم ذي قار)  .شیبان  ّن ر، و ر بكر، هالك معذور خیر من ناج فر یا معش<< : یحرّ إ

ة و ال الّدنیة، استقبال  الحذر ال ینجي من القدر، و إن الصبر من أسباب الظفر، المنیّ

و الظهور، یا آال  في ثغر النحور أكرم منه في األعجاز استدباره، الطعنالموت خیر من 

  2>>....بدّ  من ما للمنایابكر، قاتلوا ف

بسالة و شجاعة و عدم فهنا الخطیب یدعوا إلى عدم الخوف من الموت و استقباله ب

الفرار منه، فكل من یفرّ و یخاف من الموت تصبح بصمة عار علیه، ألن الحذر من 

اس، ویرىالموت ال ینجي منه، ألنه مقّدر على جمیع  خیر من  الموت مواجهة  أّن  النّ

  .الفرار منه جبن وعار منه، ألّن الفرار 

                                                             
یة في القصائد الّسبع ا 1 قات ،صالح مفقودة ،دار الفجر ،طاألبعاد الفكریة  والفنّ  90،ص2003،بسكرة ،الجزائر ،1لمعّل
األدب الجاهلي ، قضایاه ، أغراضه ، أعالمه ، فنونه ، غازي  ظلیمات ، عرفان األشقر : تاریخ األدب العربي  2

 .55،ص 1992،دمشق ،سوریا ، 1،دار اإلرشاد ،ط
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ا في    خیر دلیل على و .في الموتد جاءت العدید من الحكم الحكمة، فق غرضأمّ

  : ذلك الحكمة القائلة

  1>>استدبارهالموت خیر من  استقبال<<

  .الحكمة تدعو للشجاعة  في مواجهة الموت ،وعدم الخوف منه  ذهفه

و من هنا نجد أّن الموت حدث مروّع شغل بال اإلنسان، و مازال یشغله، كیف ال و هو 

  . حدث مروّع مجهول یفزع اإلنسان

نا في كثیر من األحیان نجد أّن اآلخر هو  یفقد اآلخر یفقد ذاته القدیم حینما و اإلنسان ألنّ

الذي یبعث في اإلنسان الفرح و النشوة وحب الحیاة، فإذا رحل اآلخر فاإلنسان یشعر 

ألّن اآلخر هو الذي .هنا یراوده اإلحساس بالزوال الكون، ومنبوحدته و غربته في هذا 

  .الحیاة كان یشغل باله ویحّسه بحالوة 

اإلنسان موقن أنّ الموت قدر یستهدف الحیاة فهو ال یستطیع الفرار منه في كل ف <<

لموت الذي هو مجرد و مضمون یقابل ا األحوال لذا فالحیاة مضمون إیجابي ،

ألن الحیاة هي مكمن اآلمال و األحالم و هي التي تبعث الفرح و السعادة في .2>>سلبي

الدنیا ، على النفس اإلنسانیة  وتشغل بالها عن الموت ،و تجعلها راغبة في الخلود في 

شعر الناس بالحزن وفقدان یعلى وأد تلك األحالم و اآلمال و  عملی ذي عكس الموت ال

ق بها ا الثقة في الدنیا، و بذلك أحّب  إلنسان الحیاة، و عاشها بكّل نشاط و حیویة و تعّل

                                                             
 .227،ص 2001،بیروت لبنان ،  3كي ،دار العلم للمالیین ،طمعجم روائع الحكمة واألقوال الخالدة ، روحي البعلب 1
عصري الخالفة والطوائف ، آزاد محمد كریم الباحالني ، دار غیداء ، :  األندلسيالقیم الجمالیة في الشعر :ینظر  2
 .214، ص2013، عمان ، األردن ، 1ط
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ة األقدار،  قا شدیدا و شغف بها، و هذا ما جعله یفكر في مصیره و حتمیّ لذا << تعّل

وجدنا بعض الشعراء لهم مذهب خاص في العیش یقوم على أساس أن القیمة الحقیقة 

حتمي لیس على اإلنسان ثم إن الموت أمر  1>>للحیاة تكمن في حیاة اللهو و المجون

فقط بل على سائر المخلوقات األخرى، لذلك یخاف ّكل إنسان من الموت، ألّن في الموت 

تمتد به الحیاة و تدنو ساعته یتحّدث << جوانب كثیرة مجهولة غامضة و الشاعر حینما 

  بأحوال االعتبارعن الموت حدیث الواعظ داعیا إلى ترك  ملّذات الحیاة الّدنیا، و 

عر یرى في الشیخوخة الموت افالش 2>>سوى القبر االدنیا و لم ینالو  اآلخرین ممن تركو ا 

  .وقرب األجل

 و بتقدم<< اإلنسانولكن طبیعي له فلسفته،  شيءصار إّن الموت  ةمن ثمو 

م أولى رسائل الموت ظهور عالمات الشیب و الشیخوخة، یالعمر و  كون قد تسّل

  3>>مظاهرهاو 

   یبكي شبابه هشیخوخت قتراباكثیرا ما نراه و ب الجاهلي ن الشاعرأ :نستنتج  ناو من ه

بل و یذهب إلى أبعد من ذلك فیعّد الشیّخوخة معنى مرادفا للموت نفسه ألنه یحّس 

  .نتهاء حیاتها باقتراب أجله و

                                                             
 عصري الخالفة وملوك الطوائف ، آزاد محمد كریم الباجالني ، المرجع السابق : القیم الجمالیة في الشعر األندلسي  1

219 . 
 .205المرجع نفسه ، 2
 .225المرجع نفسه ،ص 3
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ه سوف یدرك النوقد  ومن ثمة اس جمیعا العزیز أقرّ الشاعر بحقیقة الموت و بأنّ

یرّكز على الحیاة  هذا ما بعث القلق و الحیرة في نفس اإلنسان الذيفیهم والذلیل، و 

الموت و معرفة  اإلنسان مهما أوتي من العلم و المعرفة فإنه ال یستطیع فك لغزو  ملّذاتهاو 

  .حقیقته و جوهره

ما واجه الدهر والّزمان  فهام  .وفي األخیر نستخلص أّن الجاهلي في مواجهته للموت أنّ

ة الموت سواءااعر و قد أعلن الش.في القفار والبراري خائفا من الموت    عترافه بشمولیّ

ه وجد ف .المكاني أو الزماني ستطاع اي هذا الكون من أجل الموت وبهذا كما أدرك أنّ

ینفي أّن الشاعر القدیم  وهذا ال.التأقلم معه ومغالبته عن طریق التمتع بملّذات الحیاة  

ر فاألحباب یرحلون  شيءكان مشغوال بقضیة الفناء كیف ال وهو یرى أّن كّل  حوله متغیّ

ل حال اإلنسا.وال تبقى إّال الدمن واآلثار  ة الموت  فجاء شعره یمّث   ن وهو یعاني من حتمیّ
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I  مفهوم الموت: 

  :لغة : 1-1

َخْلُق من :  ُت وْ المَ << : عن األزهري عن اللیث) َت .و.مَ (في مادة : جاء في لسان العرب 

ُت، مَ : ، بالضم اُت وَ ضد الحیاة، ، و المَ : اْن تَ وْ و المَ  َت وْ غیره المَ .ق اهللا تعالىلْ َخ  وْ  اَت المَ

 ُت یّْ ، ورجل مَ ةُ تَ یْ ــالمَ : ، و االسم من كّل ذلك وُت مُ و تَ  تَّ مُ : و قالوا اُت مَ ا، و یَ تً وْ مَ  وُت مُ یَ 

، و قال أبو >>بعد ْت مُ الذي لم یَ : ائُت و المَ  ُت یْ ، و المَ اَت الذي مَ  ُت یْ ، و قیل المَ ُت یْ مَ و 

:  ُت وْ ما لم تدرك تذكیته، و المَ : ةُ تَ یْ و المَ . إذا نام   مَ وَّ وَه   دَ مَ و َه  لُ ُج الرَّ  اَت مَ << : عمرو

برد رمادها، فلم یبق من الجمر : اتً وْ مَ  ارُ النَّ  ْت اتَ السكون، و كل ما سكن فقد مات، و مَ 

سكن : الخمر ْت اتَ و مَ . ركدت و سكنت: یحالرّ  ْت اتَ باخ و مَ : الحرّ و البرد اَت شیئ، و مَ 

و في >> الماء بهذا المكان إذ نشفته األرض اَت و مَ << .عن أبي حنیفة >>غلیانها

ُ إلیْ  ا وَ نَ اتَ مَ ا َأمَ دَ ْع ا بَ انَ یَ ْح َأ هللا الذْي  دُ مْ الَح << : االنتباهحدیث دعاء  سمي النوم >> ورشُ ه الن

ه یزول معه العقل و الحركة، تمثیال و تشبیها، ال تحقیقا، و یطلق على السكونتً وْ مَ    1.ا ألنّ

ا في المعجم الوسیط همد : الشيءفارقته الحیاة و ): اتً وْ مَ (  -الحٌي : اَت في مادة مَ : أـمّ

: انقطع سلوكه، و فالن: یح، سكنت و النار بردت، و الطریقالرّ ) ْت اتَ مَ ( سكن، یقال و 

   اُت وَ فهي مَ : خلت من العمارة و السكان) : اتً اْ وَ مَ (في نومه، و األرض   استثقلنام و 

  .قضي علیه : في دوابهم و فالنا  ُت وْ وقع المَ : و القوم .ولده  اَت مَ : فالن ) َت اْ مَ َأ( 

                                                             
، أبي الفضل جمال الدین محمد بن مكرم ابن منظور، مادة م وت، دار صادر، دط، بیروت، 2لسان العرب، ج  1

  .89،92، ص 1163لبنان، 
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  .صابره و ثابته: صاحبه) َت اوَ مَ (

  .كثر فیها الموت : الدواب) ْت تَ وَّ مَ ( 

ه مَ ) : َت وَ اْ مَ تَ (    .أي تظاهر بالموت.و هو حي  ُت یْ أرى أنّ

  .هد و الصومو أظهر من نفسه التخافت و التضاعف من العبادة و الزّ 

كل مذهب، و أرى من نفسه  الشيءطاب نفسا بالموت و ذهب في طلب ) : تامتاس(

ین أو في  الشيء َت اْ مَ تَ ْس او یقال :  لَ َس رَ تَ ْس اس كذلك و لألمر السكون و الخیر و لی في الّل

  ذهب منها كل مذهب : الصالبة

  ُت وْ المَ ) :  اُت مَ المَ ( 

  1>>ما ال حیاة فیه <<: ُت اْ وَ المَ 

ُ << ُت وْ المَ  و الحیاة مضاد الروح وال یكون إّال من فعل اهللا تعالى و الموت  ادُ َض عرض ی

  2>>ینفي الحیاة

 ُت وْ مَ لْ اَ :  ةً نیَّ مَ لْ تنقص العدد، و اَ ها ألنّ  ةُ نیَّ المَ : وُن نُ مَ لْ اَ << :و في مختار الصحاح 

  .أي قّدر ألنها مقّدرة و الجمع المنایا : هُ لَ  نيَ من مَ  شتقاقهاوا

)  یًّت مَ ( ، أیضا فهوُت اْ مَ ویَ  وُت مُ یَ ) َت اْ مَ ( ضد الحیاة، ) ُت وْ مَ لْ اَ ( َت .وَ .في مادة مَ و 

تُ مَ (و )  اُت وَ مْ َأ(و ) ْى تَ وْ مَ ( و قوم.مشّددا و مخفّفا )  ًت یْ مَ (و ) َت اْ وَ المَ (و)  وَن تُ یْ مَ (و )  َن وْ یّ

                                                             
،إبراهیم مصطفى حامد  عبد القادر ،محمد علي النجار ،أحمد حسن الزیات ،دار الدعوة  2المعجم الوسیط ،ج  1
 890،ص1989تركیة ، إسطنبول، ،)دط(،
 كتاب الفروق، ألبي هالل العسكري، قدم له و ضبطه و علق حواشیه دكتور أحمد  سلیم الحمصي، دار جروس  2

 .112، ص 1994، طرابلس، لبنان، 1برس، ط
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من  " وُت اْ مَ تَ المُ "مالك لها و ال ینتفع بها أحد و  بالفتح ماال روح فیه و األرض التي ال

  1>>صفة الناسك 

 ْت تَ میْ ا، و  أُ ًخ بْ طَ  يءالش اَت مَ َأ<<: في معجم أساس البالغة  ُت وْ و جاء في تعریف المَ 

ُ الخمر، طَ  الفؤاد  ةُ انَ تَ وْ إذا لم یكن حركا حي القلب، و امرأة  مَ : الفؤاد  اُن تَ وْ ، ورجل مَ ْت َخ ب

ه : لى كذاإ ُت میْ تَ ْس و هو مُ .  اَت مَ تَ ْس اَ لیه مات، و إن لم یصل إمستهلك إلیه الّظن أنّ

حل إذا فوق الرّ  َت اْ أخلق ،و مَ : الثوب َت اْ و مَ . سكن : العجاج ْت تَ اْ و مَ . استرخى:  ءيالش

من  ُت وْ مُ ،  و یَ من الغمّ  َت اْ قرنه صابره  وثابته و فالن مَ  َت وَ اْ و مَ . في نومه  استثقل

و له إذافالن بنین،  َت اْ مَ شدید و َأ: ائُت مَ  ُت وْ الحسد ، و مَ    .شبّ

  .الغشي: ُت وْ فتور في العقل  و أخذته المَ : هُ تَ وْ و له مَ 

ها  وَ : ه تَ وْ و بها مَ   َت اْ مَ یسكن أطرافه ریاء، َأ: وُت اْ مَ تَ ى، و فالن مُ نَ ْس فتور في عینیها كأنّ

  2>>غضبه، سّكنه

زوال القوة : في كالم العرب یطلق على السكون و منها ُت وْ المَ <<و في تاج العروس 

ُ نَ یْ یَ ْح َأفَ  تاً یْ مَ  اَن كَ  ْن مَ  وْ َأ<< :العاقلة، وهي الجهالة كقوله تعالى    >>اه

  الخفیف ُت وْ المَ : المنام: الحزن و الخوف المكّدر للحیاة ،و منها المنام و قیل : و منها 

  .النوم الثقیل: ُت وْ و المَ 

                                                             
 4مصطفى دیب البغا ، دار الهدى، ط: مختار الصحاح اإلمام محمد بن أبي بكر الرازي، ضبط و تخریج و تعلیق  1

 .404-403، ص 1990عین ملیلة، الجزائر، 
 محمد باسل عیون السود :،أبي القاسم جار اهللا محمود بن عمر بن أحمد الزمخشري ،تح  2أساس البالغة ،ج2

 .231،ص1998،بیروت ، لبنان ، 1منشورات محمد علي بیضون ،دار الكتب العلمیة ،ط
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: و في المصباح. كالفقر و الّذل و السؤال : لألحوال الّشاقة << :ُت وْ المَ وقد یستعار 

  ه أو قتل على هیئة غیر مشروعةحتف أنف َت اْ مَ  امَ : شرعفي عرق الّ  ةُ تَ المراد المیْ 

ع في الماشیة یق ُت وْ مَ :  اُت وَ و المَ  اْن تَ وْ هو كالسحاب، ما ال روح فیه، و المَ  ُت اْ وَ مَ الَ و 

و التضاعف من العبادة و الّزهد إذا أظهر من نفسه التخافت : جلالرّ  َت وَ اْ مَ تَ المال، و و 

حم إذا بالغ اللّ  اَت مَ َأ .الشجاع الطالب للموت : ُت میْ تَ ْس شبه الغشیة، المُ : ةُ تَ وْ الصوم، المَ و 

إذا خضع : جل الرّ  َت اْ و مَ .إذا سمن بعد هزال : جل الرّ  َت اْ مَ تَ اْس .غالئه إفي  نضجه و 

الذي یتخاشع و یتواضع لهذا حتى یطمعه فإذا أطعمه كفر : ُت میْ تَ ْس للحق ،و المُ 

  1. >>بالنعمة

  :صطالح الموت في اال 2-1

ف  هالموت في المفهوم الدیني یعرّ إلى عالم  انتقالهالجسد و انفصال الروح عن ا <<:بأنّ

  . >>ةاآلخر 

م قال ى اهللا علیه و سّل ما خلقتم للفناء بل خلقتم للبقاء، و إنما  <<: و عن الرسول صّل

دنیا بل في اآلخرة ، أي إّن اإلنسان خلدوه ال یكون في ال2>>دار إلىتنتقلون من درا 

  .الدنیا مرحلة عابرة  ال غیر ذهفحیاته في ه

  

                                                             
ى مجازي ،مطبعة حكومة ،محمد مرتضى الحسیني الّزبیدي ،تحقیق مصطف  5تاج العروس من جواهر القاموس، ج1

 .109، 99، ص1969،الكویت ،) دط(الكویت ، 
،بیروت ، 3الحیاة بعد الموت ،حسین نجیب محمد ،دار الهدى للطباعة والنشر ،ط:الروح بین العلم والعقیدة  2

 132،ص2005لبنان،
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دنیا خلق من شأن ال اإلنسان <<:قاله أنّ  . )اهللا عنه رضي (ر وعن اإلمام جعف 

بینهما صارت حیاته في األرض ألنه نزل من شان السماء إلى  شأن اآلخرة فإذا جمعو 

ق اهللا بینهما، صارت تلك الفرقة الموت، ترد إلى شأن األخرى إلى  الدنیا، فإذا فرّ

  1>>السماء

قو . و هو هنا یقصد بأّن اإلنسان له حیاتان واحدة في الدنیا، و واحدة في اآلخرة  هو فرّ

جتمعتا معا صار حال اإلنسان في الدنیا، و إذا فرق اهللا بینهما ابین الجسد و الروح فإذا 

  . ا ویبلىتو یبقى الجسد في األرض فیصیر رفاتصعد الروح إلى السماء، 

هو رجوع الروح إلى عالمها، إن كان سعید فإلى :الموت << :السید السیزواري و یقول 

و هو یقصد بذلك أّن .2>>عذاب السعادة األبدیة، و إن كان  شقیا فإلى عالم الشقاوة و ال

یذهب إلى عالم  ى أصلها األول ، فإن عمل خیرا الموت هو رجوع روح اإلنسان إل

ة ،و إن عمل شرا فإلى عالم العذاب :السعادة    .أي النار:أي إلى الجنّ

ف الموت في العلم الروحي الحدیث هو خروج الجسم األثیري من الجسم << : و تعرّ

نقطاع الحبل األثیري الذي یصل ما بین ة بعده إلیه، و ذلك العالمادي، خروجا ال رج

، و هو 3>>الجسدین و في هذه الحالة تحدث الوالدة الجدیدة لإلنسان في العالم اآلخر

: یقصد بالجسم األثیري الروح أي خروج  الروح من البدن و هناك تحدث الوالدة الجدیدة 

  . أي والدة  اإلنسان في عالم اآلخرة

                                                             
 .129المرجع السابق، ص حسین نجیب محمد ، ، الحیاة بعد الموت" الروح بین العلم والعقیدة 1
  .129المرجع نفسه، ص2
 .130المرجع نفسه، ص 3
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ا بنّي انّك خلقت لآلخرة ال للدنیا وللموت ی علما<<: السالم قالو عن اإلمام علي، علیه 

  1>>...ال للحیاة، و أنّك في منزل قلعة، و دار بلغة و طریق إلى اآلخرة

  .أي أّن اإلنسان خلق لآلخرة ، والموت و هناك یعیش حیاته األبدیة

ء بل مجرد میالد ثان لإلنسان في عالم و هكذا ثبت لدى علماء الروح أّن الموت لیس فنا

د من المادة، و حسب تعبیر  . >>مكان آخر  إلىالموت جواز سفر <<" أینشتاین"" مجرّ

من هاته الدار إلى  واالنتقالأي الموت هو باب للعبور من هذا العالم إلى عالم اآلخرة  ،

  .الدار إلى دار اآلخرة

ق الروح بالجسم  انقطاع أي:موت الجسد : و یقسم القرآن موت اإلنسان إلى قسمین  تعّل

و یتحقق بالكفر باهللا تعالى، و ترك العمل الصالح، و السعي وراء <<:موت الروح -1

 .عن طریق اهللا واإلتباع الشیطان  االبتعادي أ .2>>ذاتلالم

ال تمنع منه حصانة القالع، و ال یحول : هو حتم الزم <<الموت : و في تعریف آخر

مْ ﴿: و دلیل هذا قوله تعالى 3>>و ال ترده األبواب  دونه الحجاب، ْدِركُّ ُ وا ی ا تَُكونُ مَ نَ َأیْ

إِْن تُِصبْ  ِد اللَِّه وَ وا َهِذِه ِمْن ِعنْ قُوُل ٌة یَ مْ َحَسنَ ُ ه إِْن تُِصبْ َشیََّدٍة وَ وٍج مُ ُرُ ي ب وْ ُكنتُمْ ِف َل ُت وَ وْ مْ اْلمَ ُ ه

ِدَك ُقْل  وا َهِذِه ِمْن ِعنْ قُوُل ٌة یَ وَن َسیِّئَ ُ ْفقَه َكاُدوَن یَ ِم ال یَ اِل َهؤُالِء اْلقَوْ ِد اللَِّه فَمَ ُكلٌّ ِمْن ِعنْ

  .4 ﴾...َحِدیثاً 

                                                             
 .131المرجع السابق ،صحسین نجیب محمد ، الروح بین العلم والعقیدة ، الحیاة بعد الموت ، 1
 .169المرجع نفسه ،ص 2
 .102،ص2005،القاهرة ، مصر 1محمد المصري أبو عمار ،مكتبة الصفا ،ط رحلة إلى الدار اآلخرة ، 3
 .78النساء ، اآلیة  4
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  .ویقصد بالموت حتم الزم أمر واقع ال محالة مهما تحّصن اإلنسان منه فإنه یصیبه 

 األفظعأّن الموت هو الخطب  اعلم<<: و قد أحسن القرطبي في وصف الموت حین قال

ه األهذم للذات، و  نع، و الكأس الذي طعمها أكرهو األمر األش  أفضعو أشنع، و إنّ

فجعلها األمر  اموقتفالقرطبي هنا وصف الموت وصفا  1>>للكریهات وألجلب ،للراحات

قه  كیف ال و هي الكأس التي طعم.عند جمیع الناس  األكره ها مرّ ال یستطیع أحد تذوّ

ه     .یقضي على راحة اإلنسانفإنّ

م: قال" رضي اهللا عنه "بن الخطاب  و عن عمر  ى اهللا علیه و سّل : قال رسول اهللا صّل

ذات؟  قال : یا رسول اهللا: أكثروا من ذكر هاذم ،اللذات، قلنا<< : و ماهاذم الّل

ذات ألنّ .2>>الموت م وصفه بهاذم الّل ى اهللا علیه وسّل ه یهدم لّذة اإلنسان في فالرسول صّل

  .الحیاة 

ر التي فرضت  و كتبت على جمیع << :و في تعریف آخر  الموت نوع من  أنواع  التطوّ

ه أخطر  ر فإنّ المخلوقات ذات التطورات المختلفة، و إذا كان موت اإلنسان نوعا من التطوّ

فالموت  تغیّر من التغیّرات التي تحدث للكائنات  .   3>>. هذه األنواع على اإلطالق

ها أخطر التغیّرات التي.الحیة جمیعا  ویكون في الجسد فقط ألّن . تصیب اإلنسان لكنّ

                                                             
 .103المرجع السابق ، صمحمد المصري أبو عمار ، رحلة إلى الدار اآلخرة، : ینظر  1
دون بلد (، ) دط(دار مدني ،محمد حریري ، :التذكرة بأحوال الموتى و اآلخرة ،أبو عبد اهللا القرطبي ، تح   2

  .31،ص2003،)وبلدة
 ) دون بلد وبلدة (، )دط(التذكرة بأحوال الموتى واآلخرة ، أبو عبد اهللا القرطبي ، تح محمد الحریري ، دار مدني ،  3

 .31ص ،2003
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ة  ومن هذا نستنتج أّن الموت هو مفارقة . إما في عالم النعیم أو الجحیم .الروح تبقى حیّ

فوس ألجسادها ، وخروجها منها   .النّ

اةَ ﴿:و نجد اهللا سبحانه و تعالى یذكر الموت قبل الحیاة في قوله  اْلَحیَ َت وَ وْ َق اْلمَ الَِّذي َخَل

بْ  یَ ِزیُز اْلَغفُورُ لِ ُهوَ اْلعَ ًال وَ ُكمْ َأیُُّكمْ َأْحَسُن َعمَ وَ ، وعالم الموت ینتهي یوم القیامة بالنسبة  1﴾.ُل

الخروج من عالم الدنیا إلى عالم آخر << للمؤمن و الكافر، و بهذا نجد أن الموت هو 

أي هو مغادرة اإلنسان من حیاة الدنیا  إلى حیاة أخرى ال  2>>من   خلق اهللا تعالى

أي أّن الّشخص الذي یعیش بعیدا عن .بینه و بین هذا العالم  االتصال انقطاعیعلمها و 

اهللا فهو میّت  ال حي ، فاإلنسان الحي هو الذي ال یعیش تحت أهواء نفسه  بل یعیش هللا 

 الخیر طریقه الذي یسلكه مبتعدا عن أهواء تعالى مؤمنا باهللا و بالقضاء والقدر، جاعال

فس، ألّن من    .عن اهللا عز و جل االبتعاد اختارهوى نفسه فقد  اتبعالنّ

ΙΙ -القدیمة الموت في المعتقدات: 

فات في اكانت العدید من األساطیر و الخر  األرض،على هاته  أن نشأ اإلنسانمنذ 

الموت، وفي جمیع األدیان سواء في الغرب أو الشرق ومن بین البلدان التي تحّدثت عن 

  :نجدالموت 

  

  

                                                             
 2الملك ، اآلیة 1
  2004،بیروت ، لبنان ،) دط(محمد متولي الشعراوي ، شركة أبناء شریف األنصاري ، صیدا ، الدار اآلخرة ، 2

 .71- 70ص
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الراعي  الذي حاول أن یرقى <<" یتانا ا" نجد أسطورة  :بالد ما بین النهرین  -2-1

، و تبقى 1>>المحاولة باءت أخیرا بالفشل  ذهو لكن ه.السماء على أجنحة النسر إلى 

الجحیم المظلم أو األرض الهائلة << و بالنّسبة لهم أّن .نظرة هاته البالد للموت غامضة 

ى  توجد تحت األرض ، تبلغها أرواح المتوفین عندما تعبر بالقوارب نهر خبرة ، و یتوّل

یاة الثانیة تكون تحت فهم یعتقدون أّن الح.  2>>.الحكم على أرواح الموتى إله الشمس 

ها األرواح عبر قارب و یحكم على تلك األرواح و یتولى محاسبتها إله  األرض تعبر 

فهي ملحمة تحمل عمق  مشاكلكو أشهر ملحمة تتحدث عن الخلود ملحمة . الشمس 

فكري كبیر تعبّر من خالله عن تفكیر بالد ما بین النهرین حول قضیة الموت، وعن 

هي حكم على  أنكیدوا صدیق لألّن الحكم اإل<< موضوع الملحمة هو حقیقة الموت ،

و عندما مات الّصدیق حزن كلكامش ، و شعر بمأساة البشر الحقیقة . كلكامش بالموت 

ه فشل في . أال و هي الموت ، فترك عرشه و ذهب للبحث عن ّسر الخلود  و لكنّ

  3>>.النهایة

                                                             
  إمام عبد الفتاح إمام ، عالم المعرفة ، د ط ، الكویت : الدینیة لدى الشعوب ، جفري بارندر ، ترجمة  المعتقدات  1

  .18، ص  1190
  .20، ص  نفسهالمرجع المعتقدات القدیمة لدى الشعوب ،جفري بارندر،   2
   72، ص  2009، القاهرة ، مصر ،  1فلسفة الدین ، أمل مبروك ، الدار المصریة ، السعودیة ، ط: ینظر   3
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 أن اآللهة تساعد<< لقد كانت لهم نظرتهم  الخاصة في الموت مفادها : مصر  -2-2

" تحتمس" و لقد جاء في نص للملك " أنویس و سوكاریس" الموتى و من هاته اآللهة 

هم اعتقدوا  1>>.دعاء یتمنى فیه النجاة من الفناء المقّدر على البشر و اآللهة   ، و رغم أنّ

  

ة الكائنات  وا كذلك بأّن اآللهة تفنى مثل اإلنسان و بقیّ أّن اآللهة تساعد الموت فقد أقرّ

و یعني الذي أتمّ نفسه بنفسه أي " أتوم "  اسم<<و قد أطلقوا على اإلله الخالق . األخرى 

ه خلق نفسه ثم خلق العالم  ن آمنوا بحقیقة مفادها ی، و خالصة ذلك أن المصریّ  2>>.أنّ

رغم تعّدد دیاناتهم و آلهتهم . أّن الموت مقّدر على جمیع الكائنات و حتّى اآللهة منها 

وا بوجود إ   .له خلق نفسه و خلق الكون جمیعا فقد أقرّ

ةالهند -3 -2 فقد اعتقدت بأّن <<ضوع الموت لدیهم موضوع واسع ومحیّر ، مو :  وسیّ

واعتقدت كذلك بأّن األرواح بعد الموت تتخذ .الكون نشأ عن براهمان لذلك یدعى الفاني 

ه " . الكارما"جسما جدیدا ،وهذه الوالدة یحكمها قانون  یمكن للشخص وهي تّدعي بأنّ

وح عن الجسد     3>>.المستنیر أن یشهد خروج الرّ

                                                             
  . 46المرجع نفسه، ص . المعتقدات الدینیة لدى الشعوب ، جفري  بارنارد1
  67، ص السابق فلسفة الدین ، أمل مبروك ، المرجع2
ا 3 ) دط (عقبة زیدان ،نور للدراسات والترجمة ،:أسعد فهمي ، تح  تاریخ الفلسفة من أقدم عصورها إلى اآلن ، حنّ

 .23- 22، ص2009،دمشق ،سوریا ،
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هم و هنا تحدث الوالدة و . ى جسد آخربأّن األرواح ال تفنى بل تذهب إلتقرّ الهندوسیة  

وح الظواهریة << یرون  ر بالرّ ، أي أّن  1>>.أّن الموت سلسلة من التّغیرات التّي تمّ

  .ال تموت روحه بل تذهب لجسد آخر الّشخص عندما یموت

ت ة فاآللهة ال تفنى أرواحها بل  وقد أقرّ ة بعد مرّ بموت اآللهة نفسها ووالدتها من جدید مرّ

  .تتجدد عبر األزمان

الموت الجسدي << :ین الموت إلي قسم ىالنصار  یقّسم:الموت في المسیحیة  -  2-4

عن  االبتعادالحیاة والروحي هو  ةفالموت الجسدي متمثل في مفارق  >>الموت الروحيو 

والموت الجسدي عندهم مترتب على خطیئة آدم  وهو عقوبة نتیجة خطیئته وبقیت  . اهللا

عنة   . البشریة تحت هذه الّل

ون   ا األشرار فتكون <<:یقول المسیحیّ أّن األرواح المؤمنة تكون سعیدة في الفردوس، أمّ

  2>>في العذاب

ة والكافر ینتظر القیامة والهالكففي رأیهم أّن المؤمن یذهب   .مع المسیح للجنّ

 ΙΙΙ -  الموت في رأي المفكرین:  

القضیة الشائكة و طرحت عدة أسئلة في هذا  ذههلقد تعددت أراء المفكرین حول 

من أین خلق اإلنسان و جاء ؟ ، من هو اإلنسان ؟ إلى أین هو مصیره : المجال منها 

                                                             
  . 124، ص السابق المعتقدات الدینیة لدى الشعوب ، جیفري برنارد ، المرجع 1
 . 223-222، ص2008،عمان ، األردن ،1أحمد الخطیب ،دار المسیرة للنشر والتوزیع ،ط األدیان، محمدمقارنة  2
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ابتداء  من فكرة  الموت نفسها .بعد الموت ؟ و لكن كثیرا من الفالسفة قالوا بحقیقة الخلود 

 .للبدن   فالخلود بالنسبة لهم هو خلود األرواح أو النفس ومغایرتها

   و من بینهم. لقد تنوعت أراء فالسفتنا حول فكرة الموت : ن العرب ور المفكّ  1-3

فقد انتقد الفالسفة من حیث آرائهم حول فكرة ) : 1111 -1058(  اإلمام الغزالي -1

النفس، فهو یرى أن الصور ال تبقى بعد فناء الجسم ، و قد قسم النفس إلى ثالث طوائف 

  :في قوله 

قها بالرذیلة و جحدت الحق  و هي تلك النفوس التي اشتد ت<<: الطائفة األولى  تعصبت عّل

فوس تخلد في النار ة  .1>>آلراء فاسدة ، تلك النّ فهاته الطائفة بعیدة عن ذكر اهللا محبّ

أما الطائفة الثانیة  .تخلد في النار و عذابها  اآلخرةللرذائل ، هائمة في الفساد ، فهي في 

الكبائر و نفوسهم شغلت عن طلب المعرفة و تطهیر القلب  مرتكبوهم <<:فیقول  عنها 

ر نفوسهمب. من إرادة الرذیلة ، و هم ال یخلدون  في النار  ّ   2>>ل یعذبون فیها حتى تتطه

ها  ائفة قد ارتكبت الكبائر ، و لم تّطهر قلوبها بذكر اهللا تعالى ، لكنّ  ال تخلد فيفهذه الّط

ا  ر ممّ ّ من رذائل في دنیاها و تتخلص منها و بهذا  اكتسبتهالنار بل تتعذب حتى تتطه

ة: و الطائفة األخیرة  .تصل إلى السعادة  التي تكتسب الشوق << :هي طائفة النفوس البّل

ها إذا فارقت األبدان و هي غیر مكتسبة للرذائل ، فإنها  و لم تحن إلى المعارف ، فإنّ

هذه الطائفة  3>>لى سعة رحمة اهللا تعالى ، و تخلد إلى الراحة في الدار اآلخرة تصیر إ

                                                             
  .219، ص 2008، عمان ، األردن، 1الفلسفة اإلسالمیة، محمد عبد العزیز المعایطة، دار حامد، ط 1
  .220، ص  المرجع نفسه، المعایطة ، عبد العزیز اإلسالمیةالفلسفة 2
  .222المرجع نفسه ، ص  3 
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اكتسبت الّشوق للقاء اهللا تعالى، فهي إذا فارقت البدن  .حیاتهاهي طائفة عملت خیرا في 

ها لم  ر ألنّ ّ ار بل تخلد في عالم الفردوس في راحة أبدیة من دون أن تتطه ال تتعذب في النّ

  .للرذائل  تمت و هي مكتسبة

ه <<:الذي یقول ) :1198 -1126( ابن رشد - 2 إن العقل الفاعل العام من صفاته أنّ

العقل الخاص المنفعل من و .  المال شاةغیر قابل للفناء و  مستقل و منفصل عن المادة و

  .1>>صفاته الفناء مع جسم اإلنسان

و نفهم من خالل مقولته أن لإلنسان حیاتان ، حیاة الدنیا و حیاة یعیشها بعد       

العقل الفاعل هو المصدر األول الذي یستمد منه العالم القوة فهو غیر متالشي و . لموت ا

أما العقل المنفعل فهو اإلنسان نفسه أو بتعبیر آخر العقل الذي في اإلنسان فهو عقل . 

  .مع فناء الجسد  خالد یفنىغیر 

جمیع األدیان تتفق بوجود حیاة ثانیة بعد <<فیرى أن  ):  1964 -1889( العقاد - 3

 أّن ب قول ی فالعقّاد . 2>> .ثانیةویرى كذلك أّن الفالسفة الغربیین یؤمنون بحیاة .الموت

فس ال    .تفنى و ال تنحل بل تبقى كما هي النّ

أي یوم : المؤمنین اإلیمان بعقیدة الحشرفرض على  الكریم القرآنو یرى العقاد أن 

و النفوس في رأیه تحتاج إلى العیش .  بعد الموت الحساب لذلك هم یؤمنون بحیاة أخرى

  .حیاة ثانیة رغبة منها في التطهیر مما أرتكبه في الحیاة الدنیا

                                                             
  .101،ص2009،،بیروت ، لبنان  1ابن رشد ، فرح أنطوان ،دار الفارابي للنشر والتوزیع ،ط1
 .178،ص) دس(،بیروت ، لبنان ،) دط(الفلسفة القرآنیة ، عباس محمود العقاد ، دار صیدا ، 2
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تختلف آراء المفكرین  األجانب عن آراء المفكرین العرب   :ن األجانب ور المفكّ  2-3

  :ومن بین هؤالء الفالسفة نذكرموت، و هذا لطبیعة اختالف الدین حول ال

إلى أن ال شيء یمكن أن یمّسنا إذا << :یذهب) م .ق 400-م .ق 470(  سقراط -1 

نا عندئ .  1>>.ال نعیهاو  ذ ال نحّس األشیاء و ال ندركهالم نعد على قید الحیاة ، ألنّ

فسقراط یرى أّن الموت ینهي إدراك اإلنسان بالعالم المحیط به و هو هنا یذكرنا بأبیقور ، 

ه شدید الشبه بحالة <<یرى سقراط " الدفاع " و في محاورة  أّن الموت خیر بالنسبة لنا ألنّ

لإلنسان  ، فالموت بالنسبة له أفضل  2>>.أفضل و ألّذ  بكثیر من أغلب الحاالت األخرى

ه تجربة تختلف عن تجارب اإلنسان األخرى ، و أفضل منها    .ألنّ

فس التي تولد في هذه الّدنیا أتت من عالم <<: أما أفالطون فیقول  أنه إذا صّح أن النّ

آخر ، كانت قد ذهبت إلیه بعد موت سابق ، و أّن األحیاء یبعثون من األموات فإن 

فس ال تموت  بموت البدن ، و ال فس 3>>.حیاة تبعث من الموت النّ ، فهو یرى أّن النّ

أي اإلنسان إذا ولد حدیثا فهو أتى من عالم ذهب : المولودة في الّدنیا أتت من عالم آخر

ة ال تموت  فس تبقى حیّ إلیه بعد موت سابق ، و یقول أّن األحیاء أتو من األموات ، فالنّ

فس حیّ  و ترجع تلك .ة  و األبدان تموتعكس البدن ، فمهما اختلفت األزمان تبقى النّ

فس لتبعث  من جدید  في بدن جدید    .النّ

                                                             
الفلسفة الیونانیة من طالیس إلى أفالطون ، دراسة مصدریة ، مجدي كیالني ، المكتب الجامعي الحدیث ، د ط 1

  . 196، ص  2009اإلسكندریة ، مصر ، 
  . 240، ص   نفسه المرجعمجدي الكیالني ، الفلسفة الیونانیة من طالیس إلى أفالطون ، 2
  .  244المرجع نفسه ،ص   3
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فهو یرى أّن مبدأ . فله رأي خاص حول قّضیة الموت) . 1939 -1856( فروید - 2

<< فیقول . و أن غایة الحیاة هي الموت . الموت هو الذي یحكم الوجود اإلنساني كله 

س أولویة نزوة الموت و انتصارها  إّن میل النزوات للعودة إلى حالتها األصلیة  الموت یكرّ

كما یرى أن موقف اإلنسان من الموت هو موقف الّالوعي و هذا موقف اإلنسان   1>>.

و هما موقفان متشابهان و نجد . و موقف اإلنسان البدائي هو إنكار الموت. المتحّضر

نسان مقّدر علیه إّن وعي اإلنسان المعاصر غیر قابل لفكرة أّن اإل<< :هذا في قوله 

ه سیموت حقاالموت ، و موقف اإلنسان البدائي إنكار الم و لكن 2>>وت فهو لم یعتقد أنّ

سبّب في اإلنسان في كثیر من األحیان یجد في الموت الحّل األمثل للصراعات التي تت

فنزوة الموت جعلت اإلنسان یحببه لكي یعود إلى عالم السكینة و . غترابهواتعاسته 

  .ضطرابات والتوترهروبا من المشاكل واال.  ستقرارالا

فنجده یوضح أّن بدایة القلق الوجودي سببه الموت ) .1997-1905(  فرانكل -3

فاإلنسان في حیرة من الحیاة بعد الموت،وفي نفس الوقت  نجد اإلنسان یخاف من الحیاة 

وأنه لیس بحاجة . شیاءویقول أنه لو لم یكن عمر اإلنسان محدود ،لكان بإمكانه تأجیل األ

ة على عمره  المسؤولیة ولهذا یري أن وجود اإلنسان واتخاذالقرارات  التخاذ وحیاته مبنیّ

ش للمرة الثانیة وكنت قد أسأت التصرف یعش كما لو كنت تع<<:یقول فرانكل  .المحدود

اس إلىفهو یدعو  3>>اآلن في المرة األولى، وتوشك أن تقع في نفس الخطأ عیش  النّ

                                                             
  .116، ص1991، بیروت ، لبنان ،  1التحلیل  النفسي و قضایا اإلنسان ، فیصل عباس ، دار الفكر اللبناني ، ط 1
فسي وقضایا اإلنسان فیصل عباس ،المرجع   2  .117ص ،نفسهالتحلیل النّ
فسي والتّربوي ،عبد الفتّاح محمد الخواجا ،  دار الثقافة ،ط  3  126،ص 2009،عمان ، األردن ، 2اإلرشاد النّ
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هم عاشوها وما قترفوه في حیاتهم ا بتعاد عمالالتوا ،ثم بعثوا من جدید فدعاهم حیاتهم وكأنّ

األولى  همفي حیات أخطاؤهاأ أو الوقوع في األخطاء التي لعدم الخطواالنتباه . من خطایا

   .سان مبني على نهایته المحدودةنفمعنى وجود اإل
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و لم تكن مشكلة <<ن واقع في حیرة من عّدة مشكالت، منذ القدیم و اإلنسا

االنتماء أو الهویة إّال واحدة من المشكالت الكبرى و الكثیرة التي كانت تؤرق ضمیر 

  الّشاعر القدیم و عقله و تقض علیه مضجعه كمشكلة الموت و الفناء، و مشكلة الخلود

و قد تكون مشكلة الموت من أعقد هذه المشكالت و أغمضها، فالموت تجربة فردیة 

  1.>>ذاتیة

و هذا ما جعل الشاعر الجاهلي یجّسد هذا القلق و الحیرة في معظم أشعاره محاوال بذلك 

ه الحیرة و الخوف في معظم ذغز، و قد جّسد شعراء المعلقات هأن یجد حّال لهذا اللّ 

فالشاعر إذا لم یذكر الموت بلفظه الصریح، نجده یكنّي عنه ، أو یرمز له أو معلقاتهم ، 

السكون  یجّسد یستعیر بلفظ من ألفاظ حیاته الیومیة فقد رمز للموت بالطلل ألّن كالهما

 باللیل الطویل ألّن كالهما یقلقالذي هو بدوره رمز من رموز الموت، أو رمز له 

  اإلنسان و حیرته و خوفه  وكیفیة الهروب من الموت اإلنسان، فاللیل تتجلى فیه هموم

  .الذي ال یعلم ما مصیره بعده، أو كیف هي الحیاة بعده 

  

  

  

  

  

                                                             
  .267، ص1996شعرنا القدیم و النقد الحدید، وهب أحمد رومیة عالم المعرفة، دط، الكویت، : ینظر  1
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I الصور البیانیة 

هو فن من فنون البالغة، و وجه من وجوه البیان، و لون من ألوان : التّشبیه 1-1

 مشاركة أمر آلخرالّداللة على << اصطالحا فهو ف  .و یؤّكدها  الجمال یوّضح المعاني

في معنى مشترك  بینهما أو أكثر بإحدى أدوات التّشبیه المذكورة أو المقّدرة المفهومة من 

ه االشتراك بین شیئین في صفة أو أكثر و للتّشبیه أدوات كثیر . 1>>سیاق الكالم أي أنّ

ه، المّشبه به ، .ا  الكاف و كأّن و غیره: منها  ه وجداة التشبیه و أ و أركانه المشبّ

ل بالغته.الّشبه  وتتمّث

و جعل األسالیب . فهاماألها و جعلها قریبة من العقول و في توضیح المعاني، و توكید

نها خیال المبدع من خالل << حسنة و جمیلة،   بین  المماثلةو هو الصورة التّي یكوّ

نة وماني في كتابه خزانة األدب و غایة  2>>أشیاء اشتركت في صفات معیّ فه الرّ و یعرّ

ه  العقد على أّن أحد الشیئین یسّد مسّد اآلخر في حال، و هذا هو التّشبیه << :اإلرب بأنّ

إلى األوضح مع حسن  ألغمضاالعام الذي یدخل تحته التّشبیه البلیغ هو إخراج 

تشبیه هو وجود  3>>التّألیف . آخر في صفة شيءاثل یم شيءفالروماني یرى أّن اّل

.  اآلخر دون أن یختل الوزن الصفة وضع أحد الشیئین في موضع تلكتستطیع من خالل 

                                                             
  1البلسم الشافي في علوم البالغة البیان، المعاني، البدیع، فواز فتح اهللا الرامیني، دار الكتاب الجامعي، ط: ینظر 1

  .40، ص2009العین، اإلمارات، 
  ، عمان1هـ، دراسة اجتماعیة نفسیة، أحمد على الفالحي، دار غیدا، ط7االغتراب  في الشعر العربي في القرن  :   2

  .268، ص 2013األردن، 
  ، الطبعة األخیرة، بیروت1عصام شعیتوا، دار و مكتبة الهالل، ج: خزانة األدب و غایة األرب، بكر علي، شرح   3

 .374، ص2000لبنان، 
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  صورة وهیئة بالشيء الشيءتشبیه : و التّشبیهات على ضروب مختلفة فمنها  << 

و معنى   1>>منها تشبیهه به معنى، ومنها تشبیهه به حركة و بطئا و سرعة أو لوناو 

ه لصورة كتشبیه جمال عیون  المرأة بعیون الغزال، أما نشبّ  هذا أّن التشبیه أنواع فمنها ما

تشبه للحركة و . للمعنى كتشبیه  المعطاء بالبحر أو الشجاع باألسد و السرعة  البطءو اّل

  .كتشبیه الحصان السریع بسرعة الریح 

ه الحارث بن حلزة الموت في معلقته بالجبل في قوله   : و قد شبّ

َ  وَ    2 اءُ مَ العَ  هُ نْ َع  اُب َج نْ ا یَ نَ وْ َج  ُن َع        رْ ا َأنَ ي بِ دِ رْ تُ  وَن نُ المَ  نَّ َأكـ

 انشقإنّ هذا الجبل ال یبلغه السحاب لشدة لطوله و هو إن بلغه : فالشاعر هنا یقول

و أطلق علیه لفظ األرعن و الشاعر في البیت شبه الموت بهذا الجبل األسود  حاولیه

و وجه الشبه هنا أّن الموت . الموت أعمار الناس ذي یشق السحاب األبیض مثلما تشقّ ال

نها كل فرد  بأحالمه فتأتي الموت و تشق هذه الحیاة  تغتال النفوس و الحیاة التي یلوّ

  مجرد آثار سوداء ألنها لم تحقّقتجعل أحالم األفراد الموتى و 

الموت التي أطلقت : و المشبه .حرف التشبیه: ات التشبیه فتتمثل في كأنأما عن أدو 

  .علیها لفظ المنون و المشبه به الجبل األرعن 

  : و قد عقد طرفة بن العبد  تشبیها  بین الموت و الدابة في قوله

َ  َأطَ خْ ا َأ،مَ  َت وْ المَ  ،إنَّ  كَ رُ مْ عُ لَ  ُ یَ نَ ثَ ي ، وَ خِ رْ المَ  ولُ طُ ا لْ كَ ى ،   لَ تَ الف   .3 دِ یَ الْ بِ  اه
                                                             

 .10،ص1984،اإلسكندریة ،مصر،3عیار الشعر ، ابن طباطبا العلوي ،تح محمد زغلول سالم ، منشأة المعارف ،ط1
 .25،ص2004، بیروت ، لبنان، 1إمیل بدیع یعقوب ،دار الكتاب العربي  ،طدیوان الحارث بن حلزة ،تح 2
 34، ص 2003،بیروت ، لبنان ، 1دیوان طرفة بن العبد ،عبد الرحمان المصطاوي ،دار المعرفة ،ط 3
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ه طرفة  نفإنه و . ابة الذي یمسكه صاحبها الموت في حالة عدم مجیئه بحبل الد فقد شبّ  إ

ا فهذا كذلك الموت فهي إن لم تصب أ.نا فإن ذلك ال یعني أنه یغفل عنهأحیاأرخاه  حد منّ

ها نسیه فالموت ( و عن أركان هذا التشبیه . حسب أجله بل سوف یأتیه دوره.ال یعني أنّ

حرف  .المشبه به  ) أي الحبل و الطول المرخى و ثنایاه بالید .(المشبه) ما أخطأ الفتى

) عدم إغفال الموت للفرد كعدم إغفال صاحب الدابة للدابة ( وجه الشبه) .الكاف(التشبیه 

ة ناسیة أن فالموت یمسك بحیاة الناس كصاحب الدابة یطیل لها الحب ل فتسرح و تمرح، حرّ

كما شبه الموت في حال مجیئه بحالة جذب . طرفه اآلخر بیده مهما شاء قّصر منه 

  : الحبل و التحكم له في عنق الدابة في قوله

ُ دْ قُ ا یَ مً وْ یَ  اْء شَ ى یَ تَ مَ  ِ  ه ْ َح ل ِ المِ  لِ بْ ي َح فِ  كُ یَ  ْن مَ وَ        هِ فِ ت َ نْ یَ  ةِ یَّ ن   1 دِ ق

نسان فالموت یمسك بطرف الحبل، و اإل<< قبله،  ىإلت بالبیت یالب فهنا طرفة علق هذا

 إلىمربوط بالطرف اآلخر متى یشأ الموت شّد الحبل و سحب اإلنسان المربوط به فقاده 

و أركان التشبیه في هذه الصورة تتمثل في  2>>الهالك و لیس لإلنسان أن یعترض

حالة جذب الحبل )  ( قده لحتفه یمتى ما یشاء یوما ( الموت في حال مجیئه المشبه 

فالموت یتحّكم في حیاة الناس مثلما یتحّكم .المشبه به ) التحكم به في عنق الدابةو 

  .صاحب الدابة بها

                                                             
 .34ص ،السابقالمرجع الرحمان،  العبد، عبدبن  دیوان طرفة 1
، 2004، العربي، دط، بیروت، لبناندار الكتاب  ،اويالضن سعدي: العبد، شرحرفة بن دیوان ط شرح: ینظر2

 .109ص
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التراخي والسكون في البیت األول الحركة في البیت  صورة: البیتینوالمالحظ في كلتا 

ر فیه حال اإلنسان بحال الدابة الرهینة في ید صاحبها  وفي كل من . الثاني الذي صوّ

  .البیتین تشبیه تمثیلي 

 تشبیه أداةلم یستعمل . لكا الطول المرخي.ففي قوله لعمرك إّن الموت ما أخطأ الفتى 

الفتى بمنزل حبل طول للدابة  خطائهإأقسم بحیاتك إّن الموت في مدة <<:  فالشاعر یقول

  1>>ترعى فیه و طرفاه بید صاحبها

  : أما زهیر بن أبي سلمى فقد شبه الموت بالرحى في قوله

ِ ى بِ َح الرَّ  كَ رْ َع  مْ كُ كُ رُ ْع تَ فَ   َ ث ِ ف َ ال ِ نْ تُ  مَّ ا ثُ افَ شَ كِ  حِ قِ لْ تُ  وَ                 اه ْ تُ فَ  جِ ت ِ ت   2 مِ ئ

فهو  قد عقد تشبیها . 3>>طحن الرحى للحب إفناء الحرب بمنزلة<< ر هنا جعل فالشاع

التشبیه  أداةفالحرب تفني األفراد مثلما تطحن الرحى الحب و . بینهما في شدة اإلفناء

و هذا تشبیه بلیغ ألن المشبه هو إفناء الحرب أي الموتى و المشبه به هو  .محذوفة 

 .إلفناء الرحى و وجه الشبه شدة ا

ها : االستعارة2 -1 وماني بأنّ تعلیق العبارة << هي وجه من أوجه البالغة و یعرفها الرّ

أي أنّك تضع عبارة في  4>>على غیر  ما وضعت له في أصل اللغة على سبیل النقل

                                                             
  2007، القاهرة، مصر 1أحمد أحمد شتیوي، دار الغد الجدید، ط: شرح المعلقات العشر، للشنقیطي، تحقیق: ینظر  1

  .54ص 
 .71المرجع نفسه ، ص  2
 شرح المعلقات السبع، حسین بن  أحمد بن حسین الزوزني ،  تقدیم عبد الرحمان المصطاوي،  دار المعرفة : ینظر   3
 .121، ص 2004،  بیروت ،لبنان،2ط
  .109عصام شعیتو، المرجع السابق، ص : خزانة األدب و غایة اإلرب، تقي الدین بن بكر علي  البغدادي ،شرح  4
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ف وبهذا  غیر معناها الحقیقي أي مجازا، و  ها  االستعارةتعرّ أحد طرفیه  تشبیه حذفبأنّ

تشبیه حذف أحد طرفیه ،إما المشبه أو : االستعارةو خالصة هذا أن . لمشابهة للعالقة 

  . المشبه به

ح فیها بلفظ : و مكنیة فالتصریحیة هي تصریحیةاستعارة : و االستعارة نوعان  ما صرّ

  . من لوازمه بشيءالمشبه به، و مكنیة و هي ما حذف فیها المشبه به و رمز له 

معنى جدید و روعة الخیال و تحدث أثرا في  ابتكارفي  رةاالستعاو یكمن سرّ بالغة 

المستعار و المستعار له و المستعار :أما عن أركانها فهي ثالثة أركان  1نفس الملتقى

  .منه

و لیس .أفضل المجاز و أول أبواب البدیع   االستعارة<<:و یقول عنها صاحب العمدة 

  .أحسن أنواع البیان   االستعارةرشیق جعل من  فابن 2.>>في حلي الشعر أعجب منها

و من أمثلة االستعارة المكنیة .تصریحیة و مكنیة : قلنا فیما سبق أنّ االستعارة نوعین 

  :نجد قول لبید  بن ربیعة العامري

َ نْ مِ  َن فْ ادَ َص  َ نَ بْ َص َأفَ     ةً رَّ ا غُ ه َ سِ  ُش یْ طِ  تَ ا َال ایَ نَ المَ  نَّ ا        إِ ه َ امَ ه   3اه

فیها المنایا كاإلنسان لها روح مكنیة، إذ جعل  استعارة)تطیش سهامها إّن المنایا ال (

و هي ال تخطئ << جسد و حركة و تستعمل السهام لدى هجومها على الكائنات الحیة،و 

                                                             
 .71،ص2002،بیروت ،لبنان،1الجارم ،مصطفى أمین ، المكتبة العلمیة ،ط البالغة الواضحة ،علي1
 .163،ص1981،دار الجیل ،بیروت ،لبنان ،1العمدة في محاسن الشعر وآدابه، إبن رشیق القیرواني ،ج2
قات العشر للشنقیطي ، أحمد أحمد شتیوي ، المرجع السابق ،ص3  .94شرح المعّل
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فلفظة المنایا هي الدال و الهجوم بالسهام  1>>عن تحقیق مراده شيء هدفها و ال یعیقها

و لكن الشاعر حذف اإلنسان و ترك الزم من لوازم اإلصابة .صفة من صفات اإلنسان 

وبالغة االستعارة تتمثل في دقة التصویر في .بالسهام على سبیل االستعارة المكنیة 

  .هامه لن ینجوأبدا فمن رمى فیه س یخطئاإلصابة،فالشاعر جعلنا  ندرك أّن الموت ال 

 صفة الشخصله  استعارأما طرفة الذي كان هاجس الموت ظاهرا جلیا في معلقته فقد 

  : المختال في قوله

  2أفي الیوم، إقدام المنیة، أم غد ؟              لعمرك، و ما أدرى، و أنّي لواجل

ر الموت بالشخص المختال لحركة فریسته في جو الصحراء  فالموت << فالشاعر صوّ

 افاإلنسان ال یعرف متى یفاجئه. 3>>رتبط باإلنسان یمكن أن یفاجئه في كل لحظة م

المكنیة  لى سبیل االستعارةو في هذا البیت حذف الشاعر المشبه به ع. لموت ا

وبالغتها تتمثل في تصویرها لمفاجئة الموت .وترك المشبه وهو الموت )  اإلنسان(

یدرك أّن  لیس للموت ال زمان وال مكان   لإلنسان تصویر دقیق ، حیث تجعل المتلقي

  . ،فالكل في عرف الموت سواء

  : كذلك نجد قوله

َ  الِ مَ  ةَ یلَ قِ ي                  َع فِ طَ ْص یَ  وَ  امَ رَ الكِ   امُ تَ ْع یَ  َت وْ المَ  ْى رَ َأ   4.دِ دِّ شَ تَ المُ  ُش احِ الف

                                                             
 2013، األردن، إربد، 1االنزیاج في شعر المعلقات، عبد اهللا خضر حمد، عالم الكتب الحدیث، ط: أسلوبیة: ینظر  1

  .171ص 
  .118دیوان طرفة بن العبد ،  المرجع السابق ،  ص    2
 118شرح دیوان طرفة بن العبد ،المرجع السابق ،ص 3
 34نفسه،صدیوان طرفة بن العبد ،عبد الرحمان،المرجع 4
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ه الشاعر الموت باإلنسان الذي یختار و ینتقي أفضل األشیاء و  ه .یقتنیها هنا شبّ و لكنّ

االختیار ( من لوازمه و هي صفة و ترك الزمة) اإلنسان (حذف  المشبه به الذي هو 

أّن الموت یختار الكرام  :فالشاعر هنا یقول .على سبیل االستعارة المكنیة)االنتقاء و 

في هذا البیت  االستعارةوبالغة . باإلفناء،ویترك البخیل ، ففي اختیاره هذا شبهه باإلنسان

  .تتمثل في  تصویر نظرة الشاعر للموت ، فهو یرى أّن الموت یختار الناس الكرماء

  : أما زهیر بن أبي سلمى فقد استعار للموت صفة من صفات الناقة في قوله

ْ مِ تُ              ْب ِص تُ  ْن مَ  اءَ وَ شْ َع  طَ بْ ا  َخ ایَ نَ المَ  ُت یْ َأرَ  ُ طِ خْ تُ  ْن مَ  ، وَ  هُ ت ُ  ئ   1 مِ رُ هْ یَ فَ  رْ مَّ عَ ی

ه الموت بالناقة التي تعشو أي ال تقصد، فمن أصابته قتلته، فلفظة عشواء تعني  فقد شبّ

فالمنایا تأتي << أّن المنایا من اتّقاها لقیته، و من أصابته قتلته : على غیر بصر فیقول

، و هنا 2>>تأتي على غیر بصر و من أخطاته عاش و هرم : على غیر قصد، أي 

على سبیل ) خبط عشواء( و ترك الزم من لوازمه) الناقة( المشبه به  الشاعر حذف

التي << المكنیة، فالموت تصیب الناس بدون  اختیار كما تفعل الناقة العشواء  االستعارة

األرض  تطأو هذا وجه الشبه بینهما، فالناقة التي ال تبصر  . 3>>تطأ على غیر بصیرة

تلته و من لم تصبه عاش، هكذا هي حال الموت على غیر هدى فمن أصابته ق خفاقهابأ

من لحق أجله أصابته،  ، و من لم تصبه فال نجاة له  منها و یومه آت ال ریب فیه 

                                                             
 .70، ص 2005، بیروت لبنان، 2دیون زهیر بن أبي سلمى، شرحه، حمدو طماس، دار المعرفة، ط  1
  حنا نصر الحي، دار الكتاب العربي، دط، بیروت: شرح دیوان زهیر بن أبي سلمى، أبي العباس ثعلب قدم له  2

 .49، ص 2004لبنان، 
  .74یوي، المرجع السابق، ص شرح المعلقات العشر للشنقیطي، أحمد أحمد شت  3
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ر لنا حال .   الموت تصویرا دقیقا مفاده أّن ال أحد ناجي منه مجيءوهنا الشاعر صوّ

  .مهما طال عمره

  : الكنایة 1-3

ها  ف الكنایة في اللغة بأنّ یت بكذا عن كذا<< تعرّ و كنوت إذا تركت : مصدر قولك كنّ

 و أنت ترید شیئا آخر أو هي جملة لها معنیان  بشيءأي أنّك تتكلم  1>>التصریح به 

  معنى قریب  غیر مقصود ومعنى بعید  وهو المقصود، 

ف بأنها:  االصطالحيو في المعنى  اللفظ الذي یراد به الزم معناه مع جواز <<: تعرّ

  2>>المعنىإرادة ذلك 

: و خالصة القول أن الكنایة  3>>ستر المقصود وراء لفظ أو عبارة أو تركیب<< أو هي 

هي أّن المتكلم قد یرید إفادة معنى من المعاني فال یذكره مباشره بلفظة الصریح بل یذكره 

و أقسام . بلفظ یدل على معنى من شأنه أن یكون متبوعا في التّعقل و الفهم للمعنى المراد

  المكنّى عنه و هي   باعتبارثالثة : لكنایةا

فها الثعالبي في كتابه الكنایة و التعریض بقوله: كنایة عن صفة هي التي << : و قد عرّ

ح بالصفة المطلوب نسبتها و إثباتها، و لكن  لیه و ال یصرّ ح بالموصوف و بالنسبة ّإ یصرّ

هي أن تكنّي على الصفة التي ترید قولها وبالمقابل  ؛أي.4>>یذكر مكانها صفة تستلزمها

                                                             
 .201، ص2006، عمان ، األردن، 1المعاني و البیان و  البدیع ، أمین أبولیل، دار البركة، ط: علوم البالغة  1
 110البالغة الواضحة، علي الجارم، مصطفى األمین، المرجع السابق ، ص   2
  .105فواز فتح اهللا الرامیني ، المرجع  السابق، ص  البیان و المعاني و البدیع،: البلسم الشافي في علوم البالغة  3
عالبي ،تح 4  .25،ص1998،القاهرة ،مصر ،)دط(عائشة حین فرید ،دار قباء ،:الكنایة والتعریض ،أبي منصور الّث
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ح بالموصوف النسبة في الجملة إني نضیف الید فالمقصود منها العفة :كقولك .تصرّ

  .واألمانة

ح فیها بالصفة و بالنسبة و هي الت<< :أما الكنایة عن الموصوف فقد عرفّها ب  ال ي یصرّ

ح   بالموصوف  المطلوب النسبة إلیه  یذكر مكانه صفة أو أوصاف تختص ولكن .یصرّ

دنا :ومثال ذلك .1>به فأصبر لحكم ربّك ،وال تكن كصاحب الحوت ،كنایة عن سیّ

ح فیها بالصفة و الموصوف، و ال یصرّح << أما الكنایة عن النسبة فهي .یونس أن یصرّ

أي أن یذكر الشاعر  2>>بالنسبة التي بینهما و لكن یذكر مكانها نسبة أخرى تدل علیها

لصفة و الموصوف لكنه ال یذكر النّسبه بینهما بل یكني علیها بنسبة أخرى و لكن تدل ا

  .مثل الكرم ملء ثوبك ،كنایة عن مدى الكرم. علیه

ها تضع لك المعاني في صور المحّسسات ،و إبرازها بصورة  و بالغة الكنایة تكمن في أنّ

  .ذكاء وفطنةولكي یدرك التلقي الكنایة یحتاج إلى  3.ترتاح لها النفس

ومهما تعددت تعریفات الكنایة نجدها تتّفق جمیعا في الّداللة على خفاء المعنى ، أو 

  .التعبیر عنه بطریقة غیر مباشرة

زة    :ونجد الكنایة في قول الحارث بت حّل

ُ یَ                  دِ یْ َأبَ  یمِ مِ تَ  ْن مِ  وَن انُ مَ ثَ وَ  َ  نَّ ُه ورَ دُ ُص  اُح مَ رِ  مْ ه ُ َض الق   4اء

                                                             
 .31عائشة حین فرید ،المرجع السابق،ص:الكنایة والتعرض، أبي  منصور الثعالبي ،تح 1
 .36المرجع نفسه ،ص 2
د دار جریر ،ط:البالغة  الواضح في3 ان ،األردن ،1البیان والمعاني والبدیع ،أحمد السیّ  .206،ص2010، عمّ
 .163شرح المعلقات العشر للشنقیطي ،أحمد أحمد شتیوي ،المرجع السابق ،ص4
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ر بني تغلب بانكساراتهم فیقول الشاعر غزاكم ثمانون رجال من تمیم :في هذا البیت یعیّ

نا نجد الشاعر لم یصرّ .بأیدیهم رماح ترشح بالموت ح بلفظ الموت مباشرة وكنّى عنه ولكنّ

  .وهاته كنایة عن موصوف أال وهو الموت) برماح صدورهّن القضاء(

  :نّى عن الموت بالعطر فقالأما شاعر التأمل والحكمة فنجده في بیته هذا ك

ْ كُ ارَ دَ تَ  َ ا              تَ مَ دَ ْع بَ  اَن یَ بْ ذُ ا وَ ًس بْ ا َع مَ ت ُ نَ یْ و بَ ق دَ و وَ انُ ف   1 مِ شَ نْ مَ  رَ طْ عِ  مْ ه

ح بلفظ  ه لم یصرّ مو  على الموت ،ولكنّ الشاعر هنا  یقول  تداركتما القبیلتان بعدما صمّ

  .الموت مباشرة بل كنّى عنه بعطر منشم 

وجمال . فعطر منشم كنایة عن التصمیم على الموت هذا البیت كنایة عن صفة ،وفي 

ة تكمن في اإلتحاد  یطلق  اسمویقال أّن منشم << .الصورة في تحالف األیدي ألّن القوّ

عّطارة  تحالف قوم على عطرها لیتحرموا به، فخرجو  امرأة اسملشّدة الحرب ،أو هو 

  2>>للحرب فقتلو جمیعا فتشاءمت العرب منه

 :كذلك نجد الكنایة في قوله 

ُ   عْ َز فْ یَ  مْ لَ وَ  دَّ شَ فَ  ُ ب َ لُ ْح رَ  ْت قَ لْ َأ ثُ یْ َح  ْى دَ لَ                  رةِ یْ ثِ ا كَ وتً ی   3مِ عَ شْ قَ  مِّ أُ  اْ ه

ه حمل في الحرب وأكثر القوم ال یعلمون   وتكمن الكنایة في هذا البیت . ومعنى قوله أنّ

  .أمّ قشعم وهي كنایة عن موصوف أال وهو الموت :في قول الشاعر 

                                                             
 .69دیوان زهیر بن أبي سلمى، حمدو طماس، المرجع السابق، ص  1
قات العشر للشنقیطي ،أحمد أحمد شت2  96یوي ، المرجع السابق ،صشرح المعّل
 69دیوان زهیر بن أبي سلمى المرجع نفسه، ص  3
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قد أجراها الظرفاء على الحذف فیقولون إلى << ویقول عنها مصطفى صادق الرفاعي

وفي هذا البیت نجد الشاعر لم .  1>>حیث ألقت لمن یودعون وجهه ویستقبلون قفاه 

  .یذكر الموت مباشر بل كنّى عنه 

  :ونجد طرفة بن العبد یقول

َ  ةِ شَ یْ عِ  ْن مِ  نَّ ُه  ثَ الَ ثَ  وْالَ لَ وَ  َ تَ مَ  لْ فَ ْح َأ مْ لَ  كَ دُّ َج ى                وَ تَ الف   2   ْي ودِ ُع  امَ ى ق

ه غیر مبالي بأجله مادام سوف یأتي یوما  ویموت ، فهو ال یترّدد  في هنا الشاعر یقسم أنّ

. د فیها أحد  عالم یهاب الموت إذاإغاثة الناس وال یهاب الموت ،  فالحیاة  فانیة لن یخل

 .وفي هذا البیت كنایة عن موصوف أال وهو الموت 

دالة و عالمة تعتبر ممثلة لشیئ آخر، و نسبة إلى المدرسة الرمزیة، و ه: الرمز -2

غز ال یفهم و ال یوحي<< :یقول جورج صیدح: علیه غز، فالّل ا . إّن الرمز هو غیر الّل أمّ

مز فأنت تفهم من إیماءاته أضعاف ما تفهم من كلمته ق جورج . 3>>الرّ في هذا القول یفرّ

مز تفهم منه إشاراته لكّن الغز الیفهم  غز الرمز فالرّ   .صیدح بین الّل

فلم یعطك إّال بعد أفخر الشعر ما غمض عنك << و قد قال عن ابن سنان الخفاجي

  . 4>>مماطلة منه 

                                                             
 .188، ص 2000، بیروت، لبنان، 1، دار الكتب العلمیة، ط3تاریخ آداب العرب، مصطفى صادق الرفاعي، ج 1
 .33دیوان طرفة بن العبد، المرجع السابق، ص  2
 155ق ،صمعجم مصطلحات األدب ، محمد  بوزواوي ، المرجع الساب3
 . 156المرجع نفسه ،ص 4
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فه و جعله من أنواع اإلشارة حیث یقول  ماأ و أصل << ابن  رشیق القیرواني فقد عرّ

ه عالمة محسوسة تذكر << كما یعرف. 1>>الرمز الكالم الخفي الذي ال یكاد یفهم ،  بأنّ

  2>>غیر حاضر بشيء

الطلل و اللیل و الناقة : و رمز الشعراء الجاهلیون للموت في قصائدهم بعّدة رموز منها  

  و غیرها من الرموز

  : حیث یقول زهیر بن أبي سلمى في مقدمته الطللیة 

   مِ لَّ ثَ تَ المُ فَ  اجِ رَ الدَّ  ةَ انَ ومَ ُح بِ               مِ لَّ كَ تُ  مْ لَ  ةَ نَ مْ ى  دِ فَ وْ َأ مِّ أُ  ْن مَ َأ

َ لَ  اردَ  وَ  َ نَّ َأكَ  نِ یْ یتَ مَ قْ الرَّ ا بِ ه َ اجِ رَ مَ        اْ ه   3مِ َص ْع مِ  رَ اشِ وَ ي نَ فِ  مِ شْ وَ   یع

ل ه من خالل حدیثه . یة رمز للموت بالطلل لفالّشاعر هنا من خالل مقدمته الّط حیث أنّ

عن الّدمنة  و بقایا  الّدیار وقف على ذلك الصراع الدائر بین فكرة الموت و الحب 

ه زائل  مثله، فالطلل یمثل صورة الغیابوالذكریات    فالشاعر  وهو ینظر للطلل یدرك أنّ

ا    :مرؤ القیس و في مقدمته الطللیة و التي یقول فیها اأمّ

َ قِ     لِ مِ و ُح فَ  ولِ خُّ الدُّ  َن یْ ى بَ وَ اللِّ  طِ قْ َس بِ           لِ زِ نْ مَ  وَ  یِب بِ ى َح رَ كْ ذِ  ْن مِ  ِك بْ ا نَ ف

َ مُ ْس رَ  ُف ْع یَ  مْ لَ   ةُ راَ قْ المِ فَ   ُح وَض تُ فَ   َ تُ ْج َس ا نَ مَّ ا        لَ ه   4لِ َأمْ شَ  وَ  وِب نُ َج  ْن ا مِ ه

                                                             
 .306العمدة في محاسن الشعر وآدابه ، المرجع السابق،ص1
 .488،ص1999،بیروت ، لبنان ،2،دار الكتب العلمیة ،ط1المعجم المفّصل في األدب ، محمد التویجي ،ج2
 .66شرح المعلقات العشر ، أحمد أحمد شتیوي  ، المرجع السابق ،ص3
 .19المرجع  نفسه،ص 4
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ه و في نفس الوقت  فقد دعا خلیلیه للوقوف على األطالل و البكاء عن بقایا األحبة، و لكنّ

ة والحنین والرحلة والتفّجع  على الزمن  یتحدث عن الموت فالفراق  والبعد عن األحبّ

ه ناتج عن القلق و    . في نفس الشاعر االضطراباتالمنصرم كّل

ل  ل في فكرة الفناء و التناهي الشاعر ا مشكلة<<فالمقدمة الطللیة تمّث لوجودیة و التي تتمّث

و من خالل التمتع بالخمرة  ومعاقرتها و ذكر الموت فنجد عمرو بن كلثوم 1>>و الموت 

  : و ال سیما في مطلع معلقته و التي یقول فیها

ِ ْح َص بِ  ْي بِّ ُه  َالْ َأ   انَ یْ رِ دَ نْ األَ  ورَ مُ ُخ   ْي قِ بْ  تُ َال  ا          وَ ینَ حِ بِ ْص َأفَ  ِك ن

َ یْ فِ   ْى َص الَح  نَّ َأكَ  ةُ عَ شَ ْع شَ مُ  َ طَ الَ َخ  اءُ ا المَ ا مَ ذَ إِ       ا   ه   ا ینَ خِ ا َس ه

ُ وَ َه  ْن َع  ةَ انَ بَ ي اللُّ ذِ بِ  ورُ ُج تَ  َ ا ذَ ا مَ ذَ إِ               اه َ اق ِ یَ  تىَّ ا َح ه   2ا ینَ ل

ه یشیر للموتى و هنا یجمع  بین  فالشاعر قد تحدث عن الخمرة و مجالسها، غیر أنّ

فتخار بمعاقرة الخمرة یرى العر من خالل بكائه عن األطالل و االخمرة و الموت، فالشا

ام و لهذا علیه التمتع بملذات الحیاة الفانیة و من خالل  ه زائل ال محال في یوم من األیّ أنّ

  .صورة الخمر رمز الشاعر للموت

  : مرؤ القیس بین اللیل و الموت من خالل قولهاكما ربط 

ُ  اعِ وَ نْ َأبِ  يَّ لَ َع       هُ ولَ دُ ُس  ْى َخ رْ َأ رِ ْح البَّ  جِ وْ مَ كَ  لِ یْ لَ  وَ  ِ  مِ وْ مُ اله َ بْ یَ ل ِ ت   3 ْي ل

                                                             
 ، عنابة، الجزائر2الرمز الصوفي في الشعر العربي المعاصر، سعید بوسقطة، مؤسسة بونة للبحوث والدراسات، ط 1

 .80- 79، ص 2008
 .65- 64، ص 1996،بیروت ، لبنان ،  2دیوان عمرو بن كلثوم، ایمیل بدیع یعقوب،  دار الكتاب العربي ،ط 2
 .29شرح المعلقات العشر للشنقیطي ،  أحمد أحمد  شتیوي ، المرجع السابق، ص 3
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بین  انفعالبدا أّن هناك <<القیس في معلقته فقد  امرؤفلعّل أطول صورة للیل رسمها 

التي  بدت منسجمة مع الهموم التي تجتاحه، حیث أّن 1>>وجدان الّشاعر و حركة اللیل

یل جعلت الّشاعر یحّس بمعاني الزوال و الفراق و العدم   . ظلمة الّل

یل رمز للموت و الّشاعر ربط بینه و بین البحر الذي هو اآلخر رمز من رموز الغدر  فالّل

یل و البحر   .فتشابكت المعاني بین رمز الموت و الّل

ا طرفة فقد رمز للموت بعّدة رموز منها القبر في نحو قوله   : أمّ

ِ مَ بِ  لِ یْ خِ بَ  امِ حَّ نَ  رَ بْ قَ  ْى رَ َأ َ كَ      هِ ال   2دِ سِ فْ مُ  ةِ الَ طَ البَ  ْي فِ  يِّ وِ غَ  رِ بْ ق

ق بین الغنّي  فالقبر هنا رمز من رموز الموت و طرفة في بیته هذا یرى أّن الموت ال تفرّ

أّن قبر البخیل كقبر المصرف، وهذا دلیل على أّن الجمیع  و الفقیر و دلیلة على ذلك

  .فالقبر رمز من رموز الموت .متساوون في الموت 

  : كذلك رمز لها بالّدهر في نحو قوله

  3ذِ فُ نْ یَ  رَ ْه الدَّ  وَ  امِ یَّ األَ  ُص قُ نْ تَ  اْ مَ  وَ       ةِ لَ یْ لَ  لَّ ا كُ ًص اقِ ا نَ زً نْ كَ  َش یْ العَ  ْى رَ َأ

ام تنقص في العمر فبمرورها تفطرفة یرى أّن  د نقص في األعمار ، و الّزمن یمر و األیّ البّ

فالجاهلي رمز بالدهر للموت ألّن كلیهما یفاجئ . إلنسان یوم ینفذ الّدهر و یموت امن 

  . اإلنسان ،فالّدهر یفاجئك بأحداثه مثلما یفاجئ الموت البشر

                                                             
- 233، ص 2009، عمان، االردن، )ط.د(اللیل في الشعر الجاهلي، نوال مصطفى، أحمد ابراهیم، دار الیازوري،  1

234. 
 .34دیوان طرفة بن العبد، المرجع السابق، ص 2
 .34المرجع نفسه، ص 3
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مصیره  شيءت  فهو یرى أّن كّل فالشاعر هنا قد استعمل لفظ الّدهر للداللة علي المو 

ام تمرّ وتنقص والّدهر یأتي على كّل    .فیها فیهلكه  شيءالّزوال فاألیّ

  :و نجد لبید یرمز للموت بالبقرة الوحشیة التي أكل السبع و لدها فیقول

َ َأ ِ ف ُ ْس مَ  ةُ یَّ شِ ْح وَ  مُّ أُ  كَ لْ ت َ امُ وَ قِ  ارِ وَ الصِّ  ةُ یَ ادِ َه  وَ  ْت لَ ذِ ُخ     ة ُ َع وْ ب   1ا ْ ه

  فهاته البقرة التي أكل الّسبع ولدها حین تركته و ذهبت ترعى رمز من رموز الموت 

فغدر الموت یشبه . على غفلة مثلما یفتك الموت باإلنسان على غفلة  بابنهافالّسبع فتك 

ة فسیّ فهو .غدر الّسبع للبقرة   والشاعر قّدم الحالة النفسیة للبقرة للتعبیر على حالته النّ

  .غدر الموت به خائف من أن ی

ة في قوله   : كما رمز لها بالناقة البلیّ

ِ البَ  لَ ثْ مِ        ةِ یَّ زِ رَ  لَّ كُ  اِب نَ طْ األَ  ْى لَ إِ  ْي وِ أْ تَ  َ مُ ْهَداَأ، صِ الِ قَ  ةِ یَّ ل  2اْ ه

فقد ربط لبید  بن ربیعة بین الموت و الناقة من خالل تشبیهه المرأة الهزیلة بالناقة التّي 

اقة    . تربط عند قبر صاحبها فال تطعم و ال تشرب حتى تموت هاته النّ

ها تدل على الموت عند لبید بن ربیعة اقة في هذا البیت رمز للشأم ألنّ   .ونجد النّ

  : لموت حین رمز للموت بالعطر في قولهو أمّا زهیر یربط بین العطر و ا

َ تَ         اْ مَ دَ ْع بَ  َن اْ یَ بْ ذُ  ا وَ ًس بْ َع  اْ مَ تُ كْ ارَ دَ تَ  ُ اْ ف ُ نَ یْ ا بَ وْ قُّ دَ  ا وَ وْ ن   3 مِ شَ نْ مَ  رَ طْ عِ  مْ ه

ه : فعطر منشم یقال ارة تشاابأنّ   .رو من عطرها م به العرب و تطیّ ءسم عّط

                                                             
 .93شر للشنقیطي، أحمد أحمد شتیوي ، المرجع السابق، صشرح المعلقات الع 1
 .100المرجع نفسه، ص  2
 .116دیوان زهیر بن أبي سلمى، المرجع السابق، ص  3
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ه أّن هذا نجد  و 1.لموتاهم لتحنیطهمعطارا یشتري منه عند العرب عطر  و قیل كذلك  أنّ

العطر هو رمز من رموز الموت في كلتا الحالتین و بهذا أصبح عطر منشم رمز من 

ه یدّل على الموت    .رموز التطیر ألنّ

  :وقول طرفة بن العبد 

ِ َس َأیْ َأوَ    2 دِ حِ لْ مُ  َس مْ رِ  ْى لَ إِ ه ُ اْ نَ ْع َض وَ  انَّ َأكَ             ه ُ تُ بْ لَ طَ  رِ یْ َخ  لِّ كُ  ْن مِ  ْي ن

  .فقد أستخدم الشاعر كلمة رمس والتي تعني القبر للداللة على الموت

ه  ه لبعده عنه ولومه له ،فهو أقنطه من كّل خیر وكأنّ فالشاعر في هذا البیت یلوم إبن عمّ

  وضعه في قبر كافر فهو یلومه على ذنب لم یفعله

 :التشكیل الموسیقي -3

ون في تعریف التّكرار و أطلقوا علیه عّدة مصطلحات : التكرار -1-3 لقد اختلف البالغیّ

  3>>ید و التكرارداالجترار و التر << منها

ف التّكرار في . یقع في األلفاظ و المعاني و أكثر ما یقع في اللفظ دون المعنى و قد عرّ

وعالمة بارزة في شكل من أشكال التنظیم في بناء القصیدة  ، << بأنه:االصطالح 

ا.، و هو عبارة عن تكریر كلمة فأكثر بالمعنى و اللفظ 4>>. التشكیل الصوتي لها   أمّ

                                                             
 33سابق،صالمرجع الشرح المعلقات العشر للشنقیطي ،أحمد أحمد شتوي ،1
 .33دیوان طرفة بن العبد، المرجع السابق، ص 2
 . 106، ص 2009زواوي، الدار الوطنیة للكتاب، دط، دراریة، الجزائر، معجم مصطلحات األدب، محمد   3
 107- 2008،106،عمان ،األردن ، 1البنیة اإلیقاعیة في شعر الجوهري ،مقداد محمد شكر قاسم ،دار دجلة ،ط 4
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ر.للتوكید أي هو إعادة ذكر .أو لزیادة التنبیه أو التهویل والتّعظیم أو التلّذذ بذكر المكرّ

ة أو أكثر ألغراض بالغیة   .المفردة لمرّ

  :و التكرار أنواع منها

وهو تكرار نفس الحرف  أو الصوت في البیت الواحد أو القصیدة : تكرار الحرف  -1

  .الواحدة عدة مرات

ات:تكرار الكلمة  -2   .  هو تكرار الكلمة الواحدة في البیت  الواحد عّدة مرّ

ات في القصیدة : تكرار البدایة  -3   .فهو تكراره البدایة عّدة مرّ

ق والتلّذذ ل في التشوّ ر، أو االستعذاب  على سبی عن جمالیة التكرار فتتمّث ل لذكر المكرّ

  .التنویه و إحداث نغمة  موسیقیة

  :تكرار الحرف  -1

  : قول عنترة بن شّداد نجد 

َ لَ  وَ  ِ     رْ دَ تُ م ْ لَ  وَ  َت وْ مُ َأ ْن بَأ ُت شیْ َخ  دْ ق   1 مِ َض مْ َض  ْي نَ بْ اِ  ْى لَ َع  ةَ رَ ائِ دَ  ِب رْ َح لْ ل

ر حرف المیم أربع مرات فهو یقول   : هنا الشاعر یكرّ

و حرف المیم في هذا .ضمضم بما یكرهانه  ابنيأخاف  أن أموت و لم تدر الحرب على 

فس الّطویل في سرد  االنفتاحالبیت یدّل على التوسع و االمتداد و  مما یتیح للشاعر النّ

وخوفه من الموت قبل . یسذكریاته و التعبیر عما یجول في النفس من مشاعر و أحاس

  .یكرهانهأن تدر الحرب على ابني ضمضم بما 

                                                             
  .74،ص1893، بیروت ، لبنان ،4دیوان عنترة ابن شّداد ،خلیل الخوري ، مطبعة اآلداب ، ط  1
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  :المیم كذلك في قوله فیكرر طرفة بن العبد هو اآلخر حر  و

َ  لَ اْ مَ  ةَ لَ قیْ َع      فْي طَ ْص یَ  وَ  مَ اْ م الكرَ اْ تَ ْع یَ  َت وْ المَ  ْى رَ َأ    1ّددشَ حش المتَ اْ الف

حرف المیم في هذا البیت أحدث اتساقا في التنغیم الناجم عن السیاق  ، و حرف المیم 

ّن الموت إفهو یقول .و خوفه  من والمجهول  دال على معاناة الشاعر من الموت 

  الیختار إال الكرام ویبقي  على البخالء 

ر لبید بن ربیعة حر      : في قوله مرات 3الحاء ف كما كرّ

َ أیْ  وَ  نَّ ُه دَ وْ ذً لتَ  َ مُ اْ ف حمَ وْ تُ الُح  مْن  مَّ َح اَ  دْ قَ  ْن َأ             ذْ ذُ تَ  مْ لَ  إْن  ْت نَ ق   2اْ ه

بل جاء منسجما مع الحالة النفسیة التي كان . عتباطیا الم یتكرر تكرار ) الحاء( فحرف 

  .علیها الشاعر من یأس و عذاب

صوت حلقي حاول من خالله الشاعر أن ینفّس عن همومه و عن ) الحاء( و صوت  

  .حزنه الداخلي 

  :و قول زهیر كذلك 

ُ ب منْ ْه وَ  َالْ  ل      وَ فَ وْ م نَ دَ  ت فْي وْ المَ  فْي  ُت كْ ارَ شَ  َالْ  وَ    3مرَ خْ مَ  َن ابْ  َالْ  وَ  مُ ه

و هذا التكرار ساهم في تكثیف اإلیقاع الداخلي،  أما من ) ال(حرف النفي  رهنا التكرا

الناحیة الداللیة فالشاعر كرر أسالیب النفي لغرض التأكید على براءة ذمم الذین یعقلون 

                                                             
 34دیوان طرفة، بن العبد ،المرجع السابق ،ص  1
 113،ص 2004،بیروت ، لبنان ، 1دیون لبید بن ربیعة ،  حمدو طماس ،دار المعرفة ،ط  2
 70دیوان زهیر بن أبي سلمى ،المرجع السابق ، ص   3
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ة  هم تحملوا الدیّ تها على الرغم من كونهم لم یشاركوا في الحرب إال أنّ قتلى بإعطاء دیّ

  1.یلتین تطوعا في الصلح بین القب

  :و قوله كذلك 

َ ْس َأ قَ رْ یَ  إْن  وَ      هُ نَ لْ نَ یَ  اْ ایَ نَ المَ  َب اْ بَ ْس َأ َب اْ َه  ْن مَ  وَ    2.ملَّ ء بُس ماْ السَّ  اَب ب

قة و اللیونة و أعطى البیت جرسا  - فتكرار حرف السین في هذا البیت یدّل على الرّ

أدرك موسیقیا، فبتكرار حرف السین  خمسّ مرات یوحي بالضعف ألّن الشاعر 

مصیر اإلنسان الحتمي أال و هو الموت إذ ال مفّر منه و لو رام الصعود إلى 

 .السماء بسلم فرار منه 

   :و في قول طرفة نجده یكرر حرف الهاء و مثاله 

َ باْ   وافذقی ْن إ وَ  ُ ْس أَ  كَ َض ع عرْ ذْ لق َ التَ  لَ بْ ت قَ وْ اض المَ س حیَ أْ بكَ      مْ قه   3ددُّ ه

عر  تجاه و هذا یوحي بصدق أحاسیس الشا) مرتین(  هنا الشاعر یكرر حرف الهاء 

  .كالم وذموك أسقهم من منبع الموتفحشو في الامخاطبه  ، فهو یقول إن 

ا عن تكرار الكلمة فنجد أّن الملك الضلیل : تكرار الكلمة  -2 ) 3(قد كرر لفظة اللیل أمّ

  : مرات في قوله

ُ اْ وَ نْ بَأ يَّ لَ َع       هُ لَ وْ دُ ُس  ْى َخ رْ ر َأْح ج البَّ وْ مَ كَ  لُ یْ لَ  وَ  َ بْ وم لیَ مُ ع اله    لْي ت

َ یُّ َأ الَ َأ   ل ثَ مْ بأَ  كَ منْ  ُح اْ بَ اإلْص  اْ مَ  ح وَ بْ بُص         لْي َج إنْ  َالْ َأ لُ ویْ الطَّ  لُ یْ اللَّ  اْ ه

                                                             
قات ،عبد اهللا خضر ،مرجع سابق ،ص1  243-224ینظر  أسلوبیة االنزیاح في شعر المعّل
 70یر بن أبي سلمى ،المرجع السابق ،صدیوان زه 2
 .34دیوان طرفة بن العبد، المرجع السابق، ص  3
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 َ َ اْ غَ ّل مَ بكُ                 هُ مَ وْ ُج نُ  نَّ َأكَ  الً یْ لَ  مْن  كَ لَ اْ یَ ف   1ل بَ ذْ یبَ  ْت دَّ ل شُ تْ ر الف

القیس قد رسم صورة اللیل بخلق تآلف بین وجدان الشاعر و حركة اللیل فاللیل فامرؤ 

لمة  <<یعني السكون و السكون یعني الموت، و نبثق من إحساسه اإحساس الشاعر بالّظ

فتكرار كلمة . 2>>الموت بمعاني الزوال و الفراق و العدم فاللیل و البحر رمز من رموز

لیل تعبّر عن ما یعانیه الشا   . عر من هموماّل

یل االنكشاف ألنه یقاسي الهموم واألحزان فیه   .فالشاعر یرید من الّل

في وحشة اللیل ثم نجد الشاعر یوّظف في نفس البیت رمز من رموز الحیاة و هو 

  .الصباح الذي یبعث في نفس الشاعر نشوة الفرح 

یل الذي یضاد النهار و ال ذي هو رمز من و من هنا نجد أّن الّشاعر رمز للموت بالّل

  .رموز الحیاة 

ر لفظة المنهل التّي  یربطها بسیاق الموت كذلك و في معلقة  فهو في شطر .نجده یكرّ

ر كلمة منهل و یربطها بلفظ  ه منهل و لكنه في عجز البیت یكرّ البیت یقول أّن المنیّ

د منه.الكأس التي البّد أن یسقى منه أي الموت    : و هذا في قوله. البّ

َ تُ بْ َج َأفَ  َ نْ مَ  ةَ نیَّ المَ  نَّ َأ اْ ه ُ ل      الَ ه َ ْس أُ  ْن َأ دَّ ب َ نْ س المَ أْ بكَ   ْى ق   3له

ر نفس الكلمة في نفس البیت و على الرغم من أّن الكلمتین تتّفقان في :  فالشاعر هنا كرّ

أّن <<الحروف فإّن لكّل واحدة سیاقها الخاص بها، ففي صدر البیت یلّح الشاعر على 

                                                             
 .44، ص2004،بیروت ، لبنان ،  2دیوان امرؤ القیس ،  عبد الرحمان المصطاوي ،دار المعرفة ،ط1
 .235اللیل في الشعر الجاهلي، نوال مصطفى، أحمد إبراهیم، مرجع سابق، ص  2
 64المرجع نفسه  ، ص دیوان امرؤ القیس ، 3
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ة منهل فقط،  ه في عجزه یجعل المنهل مضافا إلى الكأس التي ال مفر له من المنیّ لكنّ

د أن أسقى بكأسها فإّن الحّدة 1>>شربها  ة منهل البّ ه قال أّن المنیّ ، و الشاعر لو أنّ

ه بتكراره   .ا یكشف عن حّدة الموت و مراراتهاستكون أضعف لكنّ

ه ال مفرّ من الموت و مثال ذلك وو نجد عمر    :قوله بن كلثوم یقول أنّ

َ مُ         اْ یَ اْ نَ المَ  اْ نَ ركُ دْ تُ  َف وْ َس  اْ نَّ إ وَ  َ مُ  وَ  اْ نَ لَ  ةُ رَ دَّ ق   2 اْ نَ ریْ دَّ ق

مقدرة لنا و مقدر ''تكرار  لفظ أي أّن الموت حدث البّد منه فقد قدر لنا و قدرنا له، و ب

حدث یثبت حقیقة مفادها أّن اإلنسان ال یستطیع الفرار من الموت مهما فعل، فهو '' نایر 

مقّدر على اإلنسان، و اإلنسان مقدر له ال یستطیع الفرار منه فالموت سوف یدركه في 

  .كل مرة

ه : الطباق 3- 2  الجمع  بین معنیین متقابلین سواء أكان ذلك  <<و یعرف الطباق على أنّ

یعد 3>>التقابل تقابل التضاد أو اإلیجاب أو السلب أن یأتلف في معناه ما یضاد فحواه 

و تكمن القیمة اإلبداعیة لجمالیة . إذا من الوسائل التي تحقق الموسقى الداخلیة  الطباق

فه الروماني .  النص الشعري فیما یعتمل داخله من عالقات مغایرة أو متضادة قد عرّ

البیاض ،و النهار  كاللیلهو الجمع بین الضدین في كالم أو بیت شعر <<:  بقوله

  4>>والسواد

                                                             
  15-14،ص2001،إربد ،األردن ،) دط(قراءات أسلوبیة في الشعر الجاهلي ،موسى ربابعة ،دار الكندي ، 1
  66،ص 1996،بیروت ،لبنان ،2إمیل بدیع یعقوب ،دار الكتاب العربي ،ط.دیوان عمرو بن كلثوم    2
 314،ص2000،عمان ، األردن ، 1دار المناهج ،طالبالغة العربیة ، المفهوم والتطبیق ،حمید آدم الثویني ، 3
 156سابق ،صالمرجع ال حزانة األدب وغایة اإلرب ، تقي الدین أبي بكرعلي ،شرح ،عصام شعیتو ،4
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 :بن العبد نجد الطباق في قوله   في معلقة طرفة

ُ  مُ ریْ كَ  ْي رَ ی ْ مُ  إْن  مُ لَ عْ تَ ته                          َس اْ یَ في َح  هُ َس فْ نَ   وّ  1دْي الصَّ  اْ نَ یُّ ا َأدً ا غَ نَ ت

ه كریم  یروي نفسه في شرب  فطرفة في هذ البیت جمع بین الحیاة و الموت فهو بقول بأنّ

ه میّت ال.عطشان الخمر في حیاته خیر من الموت  محال فلما ال  فالشاعر یرى بما أنّ

  . یتمتّع من بلذائذ الحیاة

ا زهیر بن أبي سلمى فقد جمع في البیت الواحد عّدة معاني متطابقة في قوله    :أمّ

ْ تُ         صْب تُ  ْن ء مَ اْ وَ شْ َع  طَ بْ َخ  اْ یَ اْ نَ مَ الْ  ُت یْ َأرَ  ُ خْ تُ  ْن مَ وَ  هُ مت رْ عَ یُ  طئ   2م رَ هْ یَ فَ  مّ

في هذا البیت جمع بین من تصب تمته والتي عكسها ومن تخطئ یعمر فیهرم فهو 

ومعنى هذا اّن الموت من أصابته مات ومن لم تصبه عاش حیلة طویلة ،والشاعر جمع .

  .بین الموت والحیاة في نفس البیت

زة بجمع بین الحیاة والموت في قوله    :ونجد كذلك الحارث بن حّل

  3 ءُ اْ یَ ْح األَ وَ  اُت وَ مْ ه األَ ا            قب فیْ لَص اْ فَ  ةَ َح ملْ  َن یْ ابَ مَ  مْ تُ شْ بَ نَ  إْن 

  .هنا طباق التضاد بین األموات واألحیاء 

ا  هار الذین هما رمزا للموت في قوله  امرؤأمّ یل و النّ   :القیس فقد عقد موازنة بین الّل

َ یُّ َأ َالْ َأ   4لثَ مْ بأَ  كَ منْ  ُح اْ بَ اإلْص  اْ مَ وَ ح بْ بُص          لْي َج نْ ا َالْ َأ لُ ویْ الطَّ  لُ یْ ا اللَّ ه

                                                             
 .34دیوان طرفة بن العبد ،المرجع السابق ،ص 1
 .70دیوان زهیر بن أبي سلمى ،المرجع السابق ،ص 2
 27دیوان الحارث بن حلزة  ،المرجع السابق ،ص 3
 .44دیوان امرؤ القیس المرجع  السابق ، ص  4
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یل ،فسكونه وهدوئه یجعالن الشاعر یفّكر في مصیره الحتمي  الشاعر هنا رمز للموت بالّل

یل رمز الهموم واألحزان والصبح رمز النشوة والفرح. وتجتلي همومه  .فجمع بین الّل

  



 

 
 

  

  

  

ةــــــــــــخاتم
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ي توصلت إلیها من خالل وختاما لهذه الدراسة یمكنني اإلشارة إلى العدید من النتائج التّ 

  :أهمهاهذا البحث  ، وفق أهداف وأسئلة مطروحة ومثیرة  لخوض غمار هذا البحث 

ق الروح  بالبدن ، ومفارقته ا:الموت هو : 1  وحیلولة بینهما ، وتبّدل حال نقطاع تعّل

  .نتقال من دار إلى داروا

أّن اإلنسان القدیم وقف إزاء ظاهرة الموت خائفا مذعورا، ألنه تأكد أّن ال عاصم یمنع : 2

  .زحفه إلیه

ه في متالكها قاد اإلنسان إلى البحث إّن حّب الحیاة وا: 3 عن سرّ الخلود الجسدي، لكنّ

  .األخیر أیقن أن حلم الخلود أمل خائب

قباله على ملّذات الحیاة :4   .افتخار عنترة بعدم مهابته من الموت وإ

ما شّخص الماضي ،فهو یعبّر عن :5 الشاعر الجاهلي من خالل تشخیصه للطلل إنّ

  .حقیقة مشاعره اتّجاه الزوال

ل ر :6   .حیله من عالم الّدنیا إلى اآلخرةالرحلة عند الشاعر تمّث

یا :7 اقة توظیفا فنّ لت عنده رمز للرحیل .لقد وّظف زهیر بن أبي سلمى النّ فقد مّث

  .واالغتراب

  .لقد رمز الجاهلي للحیاة بالمرأة ورحیل تلك المرأة یعني انعدام الحیاة:8

  .وغاص في لذاتهالقد كره الجاهلي الموت  ومقته مقتا شدیدا وبالمقابل أحب الحیاة : 9
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الشاعر الجاهلي رمز الموت بالطلل ألّن كالهما یعني السكون والرحیل واإلبتعاد : 10

عن األحبة وبقاء تلك اآلثار تذكر الشاعر بالماضي والخوف من المستقبل بعیدا عن 

  .فالطلل یعني إنعدام الحیاة. هؤالء األحبة

  .ي الموت فال فرق بین الغني والفقیرطرفة بن العبد رأى أّن جمیع الناس متساوون ف: 11

. معلقة طرفة یظهر فیها هاجس الموت واضح جلیا، من أول القصیدة إلى آخرها: 12

أن الموت ینهي كل شيء، لهذا ال داعي : وله رؤیة فلسفیة إزاء ظاهرة الموت مفادها

  .للخوف من الموت بل یجب مواجهتها باإلقبال على ملذات هاته الحیاة

  .الناقة، الدهر، القبر، األرق: ر الجاهلي رمز للموت بالعدید من األشیاء منهاالشاع: 13

القیس جسد الصراع النفسي بین عوامل الموت والحیاة من خالل وصف اللیل  امرؤ: 14

  .بالحیوان المخیف

  .زهیر بن أبي سلمى نظر للموت نظرة تأمل مشبعة بالحكمة: 15

ال لبید  بن ربیعة عبّر عن موقفه إ: 16 زاء الموت بتجسیده  الصراع النفسي لعوامله ممّث

اه باألرض    .القفرإیّ

ظاهرة الموت وعلى الرغم من قدمها لم تجد لها حّال وبقي اإلنسان خائفا منها، وهذا : 17

  :ما یجعلني أطرح التساؤل اآلتي

  ما سبب الحقیقي وراء خوف اإلنسان من الموت؟

  

  



 

 
 

 

  

  المراجعالمصادر و  قائمة
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  بروایة حفص( القرآن الكریم*

  :المصادر – 1

 ،5، دار الجیل ، ط 1ج، القیروانيرشیق ،إبن في محاسن الشعر وآدابه  ، العمدة 1

  .1981بیروت، لبنان ، 

 3محمد زغلول سالم ،منشاة المعارف ،ط:تح ، العلويطباطبا  بناعیار الشعر ، -2

 .1984،اإلسكندریة ، مصر ،

دكتور أحمد  : قدم له وضبطه وعلق حواشیه ، أبي هالل العسكريق  ، كتاب الفرو  -3

  ..1994،طرابلس ،لبنان ، 1سلیم الحمصي ،دار الجروس ،برس ،ط

زة، -4 لبنان الكتاب العربي ،دط ،بیروت ،دار ، میل بدیع یعقوب إ دیوان الحارث بن الحّل

،2004.  

،بیروت ، لبنان  2دار الكتاب العربي ،طإمیل بدیع یعقوب ، دیوان عمرو بن كلثوم ، -5

،1996. 

عصام شعیتو ،دار :شرح ، تقي الدین أبي بكر علي  خزانة األدب وغایة اإلرب ، - 6

  .2000،الطبعة األخیرة ،بیروت ، لبنان ، 1ومكتبة الهالل ،ج

  ،بیروت 2المعرفة ،طدار ، اسحمدو طمّ  دیوان زهیر بن ابي سلمى ، - 7

  .2005لبنان،

  .2004، بیروت ، لبنان ، 1دار المعرفة ،ط، حمدو طماس دیوان لبید بن ربیعة ، -8
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،بیروت ، 4ة اآلداب ،طالمكتبة الجامعیة مطبع، خلیل الخوري دیوان عنترة بن شداد، -9

  .1893، لبنان

،بیروت ، 1المعرفة ،طدار ، عبد الرحمان المصطاوي دیوان طرفة بن العبد ، - 10

  .2003لبنان ،

،بیروت ، لبنان  2لمعرفة ،طدار اعبد الرحمان المصطاوي ،  مرؤ القیس ،ا دیوان -11 

،2004.  

  المراجع  -2

  :المراجع بالعربیة –أ 

ا نصر الفاخوري : شرح دیوان زهیر بن أبي سلمى ،أبي العباس ثعلب ،قدم له  -1 حنّ

  .2004،،بیروت ،لبنان) دط(العربي ،،دار الكتاب 

مدني  محمد حریزي ،دار:التذكر بأحوال الموتى واآلخرة ،أبو عبد اهللا القرطبي ،تح -2

  . 2003)د البلد والبلدة (،) دط(،

قات العشر لل -2  1أحمد أحمد شتوي ،دار الغد الجدید ،ط:شنقیطي ،تح شرح المعّل

  .2007،القاهرة ،مصر ،

د أبو مجد ،دار جریر ،ط:الواضح في البالغة -3  1البیان والمعاني والبدیع ،أحمد السیّ

  .2003، ،عمان ، األردن

شرح المعلقات العشر وأخبار شعرائها ،أحمد األمین الشنقیطي ، إعتنى به محمد -4

  .2007،الجزائر ، 1األبحاث ،طفضلى ،دار 
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ة ،أحمد علي 7اإلغتراب في الشعر العربي في القرن  -5 ه ،دراسة إجتماعیة نفسیّ

  .2013،عمان ، األردن ، 1الفالحي ،دار غیداء ،ط

عصري الخالفة والطوائف ،آزاد محمد كریم :یم الجمالیة في الشعر األندلسي قال -6

  .2013ردن ،،عمان ، األ1الباجالني ،دار غیداء ،ط

ة السعودیة ،ط-7   .2009، القاهرة ، مصر ، 1فلسفة الدین ،أمل مبروك ،الدار المصریّ

،عمان ،  1المعاني والبیان والبدیع ، أمین أبو لیل ،دار البركة ،ط: علوم البالغة -8

  .2006األردن ،

متّحدة مقدمات وتطبیقات ،بن عیسى باطاهر ،دار الكتاب الجدید ال: البالغة العربیة  -9

  .2008لبنان ، بیروت ، ،1،ط

  ،باتنة ، الجزائر ،دس) دط(رحلة الخلود ،حسین أیّوب ،دار الشهاب ،-10

عبد الرحمان :شرح المعلقات السبع ،حسین بن أحمد بن حسین الّزوزني ، تقدیم -11

  .2004،بیروت ،لبنان ، 2المصطاوي ،دار المعرفة ،ط

 3بعد الموت ،حسین نجیب محمد ،دار الهدى ،ط الحیاة:الروح بین العلم والعقیدة  -12

  .2005،بیروت ، لبنان ،

عقبة زیدان ،نور :تح حنا أسعد فهمي ، تاریخ الفلسفة من أقدم عصورها إلى اآلن ، -13

  .2009للدراسات والترجمة ،دط ،دمشق ،سوریا ،

،  ،عمان 2الخوف في الشعر العربي قبل اإلسالم ،جلیل حسن محمد ،دار دجلة ،ط-14

  .2009األردن ،
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،عمان ،  1المفهوم والتطبیق ،حمید آدم ثویني ،دار المناهج ،ط:البالغة العربیة -15

  .2000األردن ،

جدل الحیاة والموت في شعر الخنساء ،خالد الخبر ،رزان إبراهیم ،دار :شعریة الفقد -16

  .2012،عمان ،األردن ، 1جریر ،ط

،بیروت ) دط(لعربي ،اوي ،دار الكتاب االضن شرح دیوان طرفة بن العبد ،سعدي-17

  .2004،لبنان ،

مز الصوفي في الشعر العربي المعاصر ، السعید بوسقطة ،مؤسسة بونة ،ط -18  2الرّ

  .2008،عنابة ،الجزائر ،

قا ئداألبعاد الفكریة والفنیة في القصا -19  1ت ،صالح مفقودة ،دار الفجر ،طالسبع المعّل
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  .1969مجازي ،مطبعة حكومة الكویت ،

  



 

 

  

  

  فهرس الموضوعات

  

  



 

67 
 

  الفھرس                                                   
  ج-أ.................................................................................مقدمة 
  5............................ھو موقفھ منھ  كیف نظر الجاھلي للموت ؟ وما: مدخل 

  في مفھوم الموت ودالالتھ  في آراء المفكرین والمعتقدات -1: الفصل األول 
   14 ..........................................................................لغة      1-1
  …………..…………………………………………………………… 17 إصطالحا1-2
  20............................................................. الموت في المعتقدات-2
  22...........................................................بالد ما بین النھرین-2-1
  22............................................................................مصر-2-2
  23......................................................................الھندوسیة-2-3
  24......................................................................المسیحیة -2-4
  24........................................................الموت في رأي المفكرین -3
  25................................................................لمفكرین العربا-3-1
  26.............................................................المفكرین األجانب-3-2

  رة الموت في المعلقات السبعالفصل الثاني دراسة فنیة لظاھ
  32....................................................................الصور البیانیة -1
  32..........................................................................التشبیھ-1-1
  35......................................................................االستعارة -1-2
  39..........................................................................ة الكنای-1-3
  42..............................................................................الرمز -2
  47.................................................................التشكیل الموسیقي-3
  44..........................................................................لتكرارا-3-1
  52..........................................................................الطباق-3-2

  56................................................................................الخاتمة
  59...........................................................قائمة المصادر والمراجع

  67...............................................................................فھرس


